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Coronaproof bewegen bij Zeestroom
IJmuiden - Of je nou 80, 90 of 
zelfs 98 bent, bewegen is goed 
voor jou en je weerstand. Zo 
weet men ook bij Ontmoe-
tingscentrum Zeestroom aan 
het Zeewijkplein. Na een war-
ming up met Staying Alive (toe-
passelijke titel) werden vrijdag-
middag (8 mei) onder deskun-
dige leiding coronaproof oefe-
ningen gedaan. Zelfs op de bal-
kons werd driftig meegedanst 
en bewogen! De vrije oefening 
vond plaats onder de vrolijke 
klanken van YMCA; de rollators 
werden af en toe spontaan in de 
steek gelaten. De cooling down 
werd begeleid door de kalme-
rende stem van Kamal met The 
Elephant Song. De Zeestroom 
wil dit wekelijks gaan doen, af-
wisselend aan de Zeewijkplein-
kant en de achterzijde, zodat ie-
dereen vanuit zijn of haar huis-
kamer kan meedoen! (Tekst en 
foto’s: Erik Baalbergen)
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Dolfijn a ar hee t avontuur niet overlee d
Regio - Dinsdagavond kreeg 
SOS Dol�jn een melding over 
een aangespoelde dode dol�jn 
op het strand van Wijk aan Zee. 
Na het bekijken van beeldmate-
riaal werd snel duidelijk dat het 
hier ging om de tuimelaar dol�jn 

met de bijnaam Zafar die vorig 
weekend in de Amsterdamse ha-
vens was terecht gekomen, meldt 
SOS Dol�jn. Na een hulpoperatie 
werd het dier toen terug geloodst 
naar zee. Woensdagmorgen heb-
ben teamleden van SOS Dol�jn 

met behulp van vrijwilligers van 
het EHBZ netwerk en de strand-
vonder de dol�jn van het strand 
gehaald. Hoe het dier is overle-
den is nog niet duidelijk. Het lijkt 
erop dat de dol�jn nog maar kort 
dood is. Opvallend is wel dat het 

staartblad mist. De oorzaak van 
deze amputatie is ook nog niet 
bekend. Het dode dier is naar de 
Universiteit van Utrecht gebracht 
waar een onderzoek zal plaats-
vinden. Hopelijk komt men meer 
te weten over de omstandighe-

den en doodsoorzaak.
Het team van SOS Dol�jn en alle 
betrokkenen zijn zeer aangedaan 
door dit verdrietige nieuws nadat 
een week geleden Zafar nog uit 
zijn benarde situatie werd gehol-
pen in Amsterdam.

och eest voor ome ert en tante Suus
IJmuiden - Zes jaar geleden 
werden Bert en Suus Kurpers-
hoek benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Naussau, als 
blijk van waardering voor hun 
jarenlange inzet voor speeltuin 
Zeewijk. In de herfst van 2016 
nam het echtpaar formeel af-
scheid van de speeltuin. De 
twee zijn echter door de Vel-
senaren beslist niet vergeten. 
Hun 50-jarig huwelijk had na-
tuurlijk een groot feest moeten 

worden, maar vanwege de gel-
dende beperkingen was daar-
van geen sprake. Hoewel? Met 
een optreden van - de even-
eens uit IJmuiden afkomstige - 
zanger Cock Zwanenburg werd 
het vrijdag toch nog een gezel-
lige dag. 
Het echtpaar kon vanaf het 
balkon genieten van zijn mu-
ziek. Een klein aantal bezoe-
kers danste beneden op straat 
een soort alternatieve polo-
naise, uiteraard met anderhal-
ve meter tussenruimte. (Tekst: 
Bos Media Services/foto’s: Ton 
van Steijn)





Infopagina

14 mei 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

“Wij bieden ook een luisterend oor”
Emilio (23) Handhaver sinds 4 jaar
Corona: Is een groot obstakel waar we sa-
men overheen moeten komen
Het meest bijzondere dat ik meemaakte:  
Het Noorderlicht in Zweden zien 
Hobby: Rock & roll dansen met mijn vriendin
Sport: Obstacle run  
Song: Nothing but thieves -Amsterdam  

Imo (51) Handhaver sinds 10 jaar ( 7 
jaar in Velsen)
Corona: Ik hoop dat het met iedereen goed 
komt
Het meest bijzondere dat ik meemaakte:    
ik reanimeerde iemand succesvol tijdens 
mijn dienst
Hobby: Wandelen met mijn hond Pablo
Sport: Hardlopen
Song: Iedereen is van de wereld-The Scene

Imo en Emilio, twee betrokken handha-
vers van gemeente Velsen vertellen over de 
mooie en rauwe kanten van hun werk. 
Imo moet een eindje reizen om in Velsen 
te komen. Maar dat heeft hij er graag voor 
over.  Imo: ’Team handhaving bestaat uit elf 
mensen, jong en wat ouder ;-) We vormen 
al 8 jaar een hecht team met elkaar.’ Emi-
lio vult aan: ‘We werken in tweetallen, zijn 
op elkaar aangewezen. Samen maken we 
veel mee, waardoor je onderling een hech-
te band opbouwt . We zien elkaar vaker dan 
onze familie. 

Waarom werken jullie als handhaver?                                                                                                                        
Imo: ‘Voordat ik  handhaver werd, had ik als 
accountant al een opsporingsbevoegdheid. 
Nu combineer ik mijn ‘speurzin’ met wer-
ken aan de lee� aarheid en veiligheid bin-
nen Velsen. Ik wil dicht bij inwoners staan, 
weten waar zij onze inzet graag zien. 
Emilio: Ondersteuning bieden bij het be-
houden en creëren van veiligheid vind 
ik mooi. Na mijn opleiding tot beveiliger 
volgde ik de tweejarige opleiding Hand-
haver Toezicht en Veiligheid. Regelma-
tig volgen we her- en bijscholing om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste wet- en 
regelgeving. Daarnaast leggen we jaarlijks, 
onder toeziend oog van politie examinato-
ren, een landelijk erkend examen af voor 
de training Regeling Toetsing Geweldsbe-
heersing BOA. Dat gaat onder andere over 
omgaan met agressie, het staande houden 
van een verdachte, het uitvoeren van veilig-
heidsfouillering en het gebruik van midde-
len zoals handboeien. Een werkdag is nooit 
saai; meldingen van inwoners proberen we 
zo goed mogelijk af te handelen en we voe-
ren surveillances en controles uit. Daarbij 
komen we in situaties met een lach en een 
traan terecht.

Wat raakt je als handhaver?                                                                                                                                
Emilio: ’Als je echt even iets hebt kunnen be-
tekenen voor mensen. Bijvoorbeeld door ie-
mand op zijn rechten te wijzen. Of als je tij-
dens je surveillance  voorkomt dat iemand 
in elkaar geslagen wordt bij een plaatselijk 
opstootje. Een bedankje, of een compliment 
draag ik bewust met me mee, als tegenhan-
ger voor momenten dat mensen zich teleur-
gesteld voelen en harde woorden gebruiken. 
Ik heb wel moeten leren omgaan met de fel-

heid waarmee sommige mensen zich tegen 
ons uitspreken. Als zoiets gebeurt praat ik 
erover met mijn teamleden en dan ben ik 
het weer kwijt. We zetten ons in voor de 
lee� aarheid en veiligheid van de gemeente. 
Met dat doel voor ogen moeten we soms ook 
impopulaire maatregelen nemen.

‘Een verhaal heeft altijd twee kanten’, vult 
Imo aan. ‘Een parkeervak met een laad-
paal is geen parkeerplaats. Als ik daar een 
diesel- of benzineauto laat wegslepen, be-
grijp ik oprecht  dat dat vervelend is voor 
de eigenaar van de benzineauto. Maar de 
eigenaar van de elektrische auto is blij dat 
hij zijn auto kan opladen. Naast mensen te 
hulp schieten bestaat ons werk ook uit iets 
doen tegen bijvoorbeeld  afvaldumpingen, 
geluidsoverlast of jeugdoverlast. Dan heb-
ben we mensen aan te spreken op hun ge-
drag, te waarschuwen, of uiteindelijk een 
boete uit te schrijven. In dat soort gevallen 
dragen veel mensen het hart op de tong. En 
blijft dát beeld van ons bij hen hangen. Het 
is mensen nou eenmaal eigen dat ze nega-
tieve gebeurtenissen gemakkelijker opmer-
ken dan positieve. En dat we ze ons gemak-
kelijker herinneren.‘ 

Hoe zijn jullie van betekenis in corona-
tijd?
Emilio: ’Het aanspreken op het naleven van 
dringende adviezen en het handhaven op 
maatregelen is onze belangrijkste taak tij-
dens deze coronacrisis. En laten zien dat 
we er als handhaving echt voor de inwo-
ners zijn. Door zichtbaar en aanspreekbaar 
te zijn in de wijk en rekening te houden met 
de situatie waarin inwoners zich bevinden. 
Dat wil zeggen: een luisterend oor bieden, 
geduld hebben en duidelijk zijn waar nodig. 

Imo: ‘We verzamelen informatie uit de wijk 
en proberen een situatie aan te voelen. We 
controleren op de naleving van de noodver-
ordening en willen zo bijdragen aan maat-
schappelijke rust. Dat ging niet over een 
nacht ijs. Handhavers zijn ook mensen. 
Het was soms best even zoeken en afwe-
gen waar je als handhaver goed aan doet in 
deze tijd. Opeens heb je met hetzelfde aan-
tal mensen in je team een pakket aan extra 
taken naast je reguliere werk. Ook wij heb-
ben zoiets als de coronacrisis nog nooit eer-
der beleefd. Hopelijk komen we er met z’n 
allen goed uit.’ 

Begin april zijn de rupsen van de eiken-
processievlinder weer uit het ei gekropen. 
En die rupsen kennen we allemaal nog van 
vorig jaar! De eikenprocessierups is veel in 
het nieuws geweest omdat de haren van 
de rupsen behoorlijke overlast kunnen 
veroorzaken bij mensen. Dit varieert van 
huidklachten tot oogirritatie.
  
In Velsen hebben we vorig jaar zo’n 30 nes-
ten van de rupsen verwijderd.  Als we dit jaar 
weer nesten signaleren gaan we deze ook zo-
veel mogelijk verwijderen. A� ankelijk van 
de aantallen doen we dit in eerste instantie 
vooral op locaties waar veel mensen komen.

Maatregelen tegen de rups
Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, 
hebben we ook maatregelen genomen waar-
mee we hopen dat de aantallen afnemen. Zo 
hebben we als gemeente zo’n 100 nestkastjes 
voor mezen opgehangen op locaties waar we 
weten dat de nesten vaak zitten of waar we de 
nesten verwachten. Ook maaien we het gras 
anders, zodat Velsen aantrekkelijk wordt 
voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. 
Daarnaast zijn we onze manier van grasmaai-
en aan het aanpassen. Door op een meer eco-

logisch verantwoorde manier te maaien ho-
pen we ook de natuurlijke vijanden van de 
rupsen een prettige leefomgeving te bieden 
waardoor er minder rupsen zullen zijn in de 
toekomst.  En daarnaast zijn meer ecologisch 
beheerde bermen en gazons veel aantrekke-
lijker voor insecten zoals bijen en hommels 
maar natuurlijk ook voor vlinders. 

Wanneer is de rups actief ?
Nadat de rupsen uit het ei zijn gekropen duurt 
het nog drie maanden tot ze uiteindelijk ont-
wikkelen tot een vlinder. In de tussentijd ver-
vellen ze tot wel vijf keer. Pas na de derde keer 
vervellen maakt de rups brandharen aan die 
voor de gezondheidsklachten kunnen zorgen. 
Dit is vaak in de maanden april tot en met 
juni. 

Locaties eikenprocessierups
Wilt u nu weten waar de eikenprocessierups 
in Velsen aangetro� en is, dan zijn deze al-
lemaal terug te vinden op de website www.
Waarneming.nl. De gemeente heeft hier alle 
locaties met nesten van de eikenprocessie-
rups het afgelopen jaar doorgegeven zodat 
voor iedereen inzichtelijk is waar ze aange-
tro� en zijn. 

 Eikenprocessierups in Velsen

Asfaltwerk Heerenduinweg tussen 
Gijzenveltplantsoen en Kruisberglaan
Afsluiting
Van maandag 18 mei  06.00 uur tot en met 
woensdag 20 mei ca. 16.00 uur wordt de 
hoofdrijbaan van de Heerenduinweg tus-
sen de aansluitingen Gijzenveltplantsoen en 
Kruisberglaan afgesloten voor motorvoertui-
gen. De hoofdrijbaan krijgt  een nieuwe asfalt-
verharding. Betreedt de hoofdrijbaan daarom 

niet tijdens de afsluiting. Fietsers en voet-
gangers kunnen wel gebruik blijven maken 
van de fi etspaden en het voetpad van dit deel 
Heerenduinweg, maar kunnen niet overste-
ken ter hoogte van de Schiplaan. Het Tango-
tankstation met wasplaats is in de genoemde 
periode niet bereikbaar.  
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Met de feestdagen gaan veel zaken anders, 
ook de afvalinzameling van HVC. Op Hemel-
vaartsdag (21 mei) en tweede pinksterdag 
(1 juni) haalt HVC geen afval op en komen 
zij op een eerder of later moment langs dan je 
gewend bent. Wilt u weten op welke dag we 
uw bak komen legen? Download de HVC af-
val-app of kijk in de online afvalkalender en 
vul uw postcode en huisnummer in. In de app 
kunt u er ook voor kiezen om een melding te 
ontvangen wanneer HVC langskomt en kunt 
u opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten
De afvalbrengstations zijn op feestdagen geslo-
ten. De dagen voor en na feestdagen zijn vaak 
drukker. Door de maatregelen rondom het co-
ronavirus laat HVC minder bezoekers tegelijk 
toe om 1,5 meter afstand tussen bezoekers te 
kunnen garanderen. Hierdoor ontstaan lange 
wachtrijen, die kunnen oplopen tot 2 uur.  Voor 

ieders veiligheid vragen we u om uw bezoek 
naar het afvalbrengstation uit te stellen. Mocht 
een bezoek toch noodzakelijk zijn, houd reke-
ning met lange wachttijden. Kom dus niet vlak 
voor sluitingstijd naar het afvalbrengstation. 
Dan kunnen ze u niet meer helpen. Voor adres-
sen en openingstijden kijk in de HVC afval-app 
of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations

Afvalinzameling tijdens Hemel-
vaart en Pinksteren

Nieuws van de raad
DE TEGENSTELLING

Iedere maand gaan er twee partijen met elkaar in discussie over 
een actueel onderwerp. Deze maand Robert van Koten (Politiek 
Sociaal) en Ferry Levasier (Forza! IJmond) over de herinrichting 
van Sportpark Schoonenberg-Waterloo.

Waar gaat deze herinrichting over?
Levasier:  Het park Schoonenberg is naast sportief ook voor de natuur 
een prachtig gebied om te zijn en te leven, dit vinden ook de schil-
padden en ijsvogels die er leven. 
Forza! juicht het toe dat er concrete plannen zijn voor de herontwikke-
ling van het sportpark Schoonenberg-Waterloo.

Van Koten: Voor Politiek Sociaal is het belangrijk dat met de herin-
richting de bereikbaarheid van het (sport)park beter wordt. De voor-
gestelde plannen gaan zorgen voor meer integratie met de omgeving 
en met de buitenplaats Schoonenberg. Wij zijn vooral ook blij dat er 
ruimte wordt vrijgespeeld voor een nog  ‘groenere’ inrichting van het 
gehele park.
Ook zien we dat het project ook een belangrijk sociaal-maatschappe-
lijk doel heeft. Het sportpark zal straks als een soort buurthuis funge-
ren; het wordt wellicht de ontmoetingsplek voor omliggende wijken.

Wat moet er volgens jullie gebeuren? 
Van Koten:  We zien in dat toekomstige woningbouw op de locatie 
Waterloo noodzakelijk is om de herinrichting van sportpark Schoonen-
berg fi nancieel mogelijk te maken. 
Door de verhuizing van de korfbalvereniging komt er ruimte beschik-
baar in het hart van het park en voor de een herindeling van de vel-
den van VV IJmuiden. 
Wat ook grote kansen biedt voor het park zijn de ontwikkelingen rond 
de zuidtribune van Telstar. Als de clubaccommodaties van VV IJmuiden, 
de IJmuider Harmonie en Careworx hierin worden geïntegreerd, wordt 
rondom Telstar veel ruimte vrij gespeeld.

Levasier:  Belangrijk hierin vinden wij dat er goed gekeken wordt 
naar een effi ciënte invulling van de verdeling tussen de bestaande 
werk- en verenigingsactiviteiten, de toekomstige plannen voor groen, 
woningbouw en recreatie. Forza! denkt dan aan het combineren van 
de Zuidtribune van Telstar en de kantine van VV IJmuiden en het creë-
ren van niet vereniging gebonden sport mogelijkheden.
Het sociaal maatschappelijke doel van het plan spreekt ons aan, al zal 
er wel een goede oplossing moeten gevonden worden voor voetbal 
vereniging Waterloo en voor het behouden van het G-voetbal in onze 
gemeente. Dit zien we namelijk in de plannen nog niet echt terugko-
men. 
Om de diversiteit van sporten te behouden in Velsen zal er goed geke-
ken moeten worden naar de mogelijkheden voor de watervelden die 
Strawberries wenst.

Wat willen jullie Velsen nog meegeven?
Levasier: Bij Forza! zien wij Telstar als belangrijk onderdeel van Velsen 
en zullen we als gemeente de club ook moeten steunen in hun plan-
nen, om door herontwikkeling van de tribunes Telstar fi nancieel be-
stendiger en onafhankelijk te maken.

Van Koten: Politiek Sociaal vindt het belangrijk dat het G-team van VV 
Waterloo behouden blijft. 
Het zou mooi zijn als bij de vervanging of renovatie van de clubgebou-
wen van de verenigingen de gemeente meedenkt en adviseert. Voor-
waarde is ook een solide fi nancieel beleidsplan en een garantiefonds 
om de realisatie van de fraaie plannen echt mogelijk te maken.

Iedere maand versturen wij de Nieuwsbrief 
van de Raad. In deze nieuwsbrief leest u al-
les over de onderwerpen die zijn besproken 
en de agenda voor de komende maand. 

Wilt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief? 
Kijk dan op www.velsen.nl/gemeenteraad

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD

De Raad van Velsen heeft twee soorten open-
bare vergaderingen. Namelijk sessievergade-
ringen en raadsvergaderingen. In sessieverga-
deringen worden geagendeerde onderwerpen 
verder uitgediept en besproken. In de raads-
vergaderingen worden aanpassingen inge-
diend en neemt de raad daadwerkelijk een 
besluit. 

INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een 
groot aantal onderwerpen. Dit gaat nu wel 
digitaal. Als u wilt inspreken over een onder-
werp dat deze maand wordt besproken, dan 
kan dat alleen bij sessievergaderingen. Dit is 
ook het moment waarop raadsleden nog een 
oordeel vormen en waar u dus ook het meeste 
invloed kunt hebben.

WIST U DAT?

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 

uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 
uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O�  cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Gewijzigde 
openingstijden
gemeentehuis 
Het gemeentehuis is gesloten op donder-
dag 21 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 
mei (verplichte vrije dag) en maandag 1 juni 
(Pinksteren).
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 25 april tot en met 8 
mei 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Vleetstraat 19, plaatsen dakopbouw 
(28/04/2020) 44077-2020
Bik- en Arnoldkade ong., bouwen 28 appar-
tementen (29/04/2020) 44367-2020
Kennemerlaan 173, legaliseren wonings-
plitsing in 2 appartementen (30/04/2020) 
45010-2020
Celsiusstraat 50, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (30/04/2020) 45072-2020
Zeeweg 229, bouwkundig splitsen bega-
ne grond (winkel en garage) (01/05/2020) 
45224-2020
Dokweg 21, gedeeltelijk veranderen naar 
horecagelegenheid (01/05/2020) 45283-
2020
Jacob van Heemskerkstraat 37, plaat-
sen dakopbouw,  uitbreiden 1e verdieping 
(01/05/2020) 45324-2020
Tuindersstraat 107, plaatsen dakopbouw 
(04/05/2020) 45542-2020
Linnaeusstraat 54, plaatsen dakopbouw 
(05/05/2020) 45612-2020
Kennemerlaan 135, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (05/05/2020) 45685-2020
Radarstraat 53 en 71, gebruiken voor maat-
schappelijke ondersteuning bij wonen 
(06/05/2020) 46153-2020
Kennemerlaan 210, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (07/05/2020) 47073-2020
 
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 47, bouwen kangoeroe-
woning (01/05/2020) 45279-2020

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 85, vergroten dakkapel 
(voorzijde) (30/04/2020) 45122-2020
Nabij Reyndersweg 2 (RWS terrein), tijde-
lijk (voor 6 maanden) plaatsen opslagcon-
tainer (04/05/2020) 45598-2020
Grote Hout- of Koningsweg 6, 6A en 8, ver-
bouwen tot 5 appartementen (05/05/2020) 
45606-2020
Doelmanstraat 34, bouwen 4 appar-
tementen, uitbreiden praktijkruimte 
(07/05/2020) 46516-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, realiseren aan-
bouw (achter- en zijkant) (04/05/2020) 
45412-2020

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 46, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (04/05/2020) 45556-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 148, kappen 3 bomen 
(29/04/2020) 44687-2020
Da Costalaan 42, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (06/05/2020) 46438-2020

Velserbroek
Schapenland 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (01/05/2020) 45306-2020
Hannie Schaftstraat 17, plaatsen dakop-
bouw (08/05/2020) 47387-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informatie 
over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Oosterduinweg 29, Le Mairestraat 15 en Le 
Mairestraat 17, uitbreiden en veranderen 
voormalige drukkerij naar 4 appartemen-
ten (29/04/2020) 15473-2020
Nabij Halkade 80, aanbrengen nieuwe dam-
wandconstructie (29/04/2020) 25953-
2020
Dokweg 21, legaliseren gevelbekleding en 
reclame (06/05/2020) 3539-2020
Griftstraat 15, plaatsen erker (zijkant) 
(06/05/2020) 28992-2020
Plein 1945 nr. 55, uitbreiden restaurant 
(achterkant) (06/05/2020) 30184-2020
Velserduinweg 330, gebruik begane grond 
als woning (06/05/2020) 29766-2020

Santpoort-Noord
Biezenweg 70, nieuwbouw  woning, aanleg 
landschapsinrichting (06/05/2020) 23142-
2020
Spekkenwegje 5, verwijderen/snoeien 
lage beplanting, verwijderen tennisbaan 
(06/05/2020) 29454-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden 
Kanaalstraat 212, uitbouwen voorgevel 
(begane grond) (29/04/2020) 32902-2020

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, strijdig gebruik voor Strong 
Viking Brother Edition 2020 (07/05/2020) 
18332-2020

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89,tijdelijk 
gebruik weiland als parkeerterrein i.v.m. 
evenement “Pinksterjaarmarkt” 
op 1 juni 2020 (29/04/2020) 27020-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, plaatsen bij-
gebouw (29/04/2020) 93524-2019

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 25 
april tot en met 8 mei 2020 de volgende 
aanvragen voor een evenementenvergun-
ning heeft ontvangen op grond van de Alge-
mene plaatselijke verordening artikel 2:10. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

Santpoort-Noord
Pinkenweekend, op 10 oktober 2020 van 
09:00 tot 16:30 uur, op 11 oktober 2020 van 
10:30 tot 18:00 uur, locatie: Frans Netscher-
laan 12 (01/05/2020) 46145-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden

Trompstraat 223, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (29/04/2020) 32699-2020  
De Tiemenlaan 2, plaatsen carport en over-
kapping (30/04/2020) 29899-2020
Leeuweriklaan 46, plaatsen van een dakka-
pel (06/05/2020) 37151-2020
S.P. Kuyperplantsoen 49 & 56, splitsen wo-
ningen naar 2 wooneenheden (06/05-2020) 
21393-2020
Koningin Wilheliminakade 147, splitsen wo-
ning naar 2 wooneenheden (06/05/2020) 
21393-2020
Pleiadenplantsoen 112, splitsen woning 
naar 2 wooneenheden (06/05/2020) 21393-
2020  

Velsen-Noord
Concordiastraat naast 84, tijdelijk (10 
jaar; augustus 2021 t/m juli 2030) bou-
wen portiersgebouw, plaatsen hekwerk 
(30/04/2020) 35163-2019

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 59, kappen boom 
(29/04/2020) 38671-2020
Bloemendaalsestraatweg 164, vergroten 
1e verdieping (achterzijde) (06/05/2020) 
37125-2020
Kopslaan 26, plaatsen groendrager (achter-
zijde tuin) (07/05/2020) 37962-2020

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 7 en 9, vergroten 2 aaneengeslo-
ten dakkapellen (voorzijde) (06/05/2020) 

34387-2020

Velserbroek
Galle Promenade 121, plaatsen uitbouw (zij-
kant) (30/04/2020) 28975-2020  
D. Marotstraat 24, gebruiken gedeelte ge-
bouw als kapsalon (06/05/2020) 37992-
2020

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Ingetrokken evenementenvergunnin-
gen APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning ingetrokken voor: 

IJmuiden
Pre Sail IJmond, van 9 t/m 11 augustus 
2020, locatie: Trawlerkade en Halkade 
(29/04/2020) 96102-2019

Zomerfestival IJmuiden, van 15 t/m 19 juli 
2020, locatie: Kennemerplein, Van Popta-
plantsoen en Homburgstraat (29/04/2020) 
24136-2020
 
Velsen-Zuid
Nationaal kampioenschap E-moun-
tainbike, op 5 juni 2020, locatie: Heu-
velweg 6-8 Spaarnwoude (29/04/2020) 
NK Cross Country, op 6 en 7 juni 2020, 
locatie: Heuvelweg 6-8 Spaarnwoude 
(29/04/2020) 2873-2020

Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt 2020, op 1 juni 2020, 
locatie: Landgoed Duin & Kruidberg 
(29/04/2020) 27016-2020

Driehuis
Avond4daagse Velsen, van 4 t/m 11 juni 2020, 
locatie: vanaf Waterloolaan 1 (06/05/2020) 
26614-2020 

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

• Zeeweg 257, 1971 HD  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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COLOFON Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Vanaf zee, het Forteiland, de Kop 
van de Haven, de strekdam bij 
het kleine strand, eigenlijk vanaf 
alle kanten gezien rijst het Sein-
postduin als een ware rots op 
uit de vlakke omgeving. Maar er 
komt geen rots bij dit duin kij-
ken! Afgezien van wat restan-
ten “Duits beton” uit de Twee-
de Wereldoorlog bestaat de bo-
dem van deze “rots” voornamelijk 
uit duinzand. Maar het Seinpost-
duin herbergt wel een fraai stuk-
je IJmuiden met veel geschie-
denis en grote veranderingen, 
waarbij het duin zelf wel steeds 
kleiner werd…

Voor de aanleg van het Noord-
zeekanaal was het tegenwoor-
dige Seinpostduin onderdeel 
van de duinenrij tussen Zand-
voort en Wijk aan Zee. Direct ten 
noorden van het latere Seinpost-
duin lag het Velzergat. Via dit gat 
in de duinenrij waterde de ring-
sloot van de landinwaarts gele-
gen duinvlakte Breesaap af in de 
Noordzee.

De eerste grote verandering vol-
trok zich met het graven van het 
Noordzeekanaal vanaf 1865. Het 
Velzergat werd vergraven tot 
buitenkanaal, het huidige zui-
derbuitenkanaal. Op de duin-
top op de zuidoever van de ka-
naalmonding, het latere Sein-
postduin, verrees in 1877 de eer-
ste zogenaamde ‘semaphore’, la-
ter gespeld als ‘semafoor’ en in 
goed IJmuidens ‘simmesfoor’. 
Deze semafoor, of seinpost, was 
een eenvoudige houten stelling 
waarmee door middel van gehe-
sen vlaggen, kegels en bollen in-
formatie over de waterstanden, 
sluizen, ligplaatsen, stromingen 
en stormwaarschuwingen werd 
doorgegeven aan binnenkomen-
de schepen. Naderhand werd de 
seinpost steeds groter en van 
lampen voorzien. Door de komst 

van moderne communicatiemid-
delen werd de seinpost overbo-
dig. In de jaren tachtig van de 
vorige eeuw is de seinpost ver-
dwenen en werd alles geregeld 
vanuit het Haven Operatie Cen-
trum op de noordwestelijke hoek 
van het seinpostduin. Het laatste 
seinpostgebouw is tegenwoor-
dig een eenkamerhotel.

Naast de semaphore stond een 
telegraafkantoortje en verrees in 
1878 een dertig meter hoge giet-
ijzeren vuurtoren. Later is deze 
buitenvuurtoren, het “lage licht”, 
ingekort. Bij de verlenging van 
de pieren is de vuurtoren op het 
seinpostduin zelfs veertig me-
ter naar het zuiden verplaatst. 
Ten behoeve van het personeel 
van de seinpost en de vuurtoren 
werden dienstwoningen op het 
Seinpostduin gebouwd. In latere 
jaren verrezen er ook dienstge-
bouwtjes en personeelswonin-
gen voor de andere werkers rond 
de kanaalmonding. Onderaan 
het duin aan de kanaalzijde ston-
den keten voor de vletterman-
nen. De zuidkant van het Sein-
postduin werd gemarkeerd door 
de dienstweg van de Zuidpier.

Aanvankelijk was het Seinpost-
duin vanuit IJmuiden te bereiken 
via de zuidoever van het kanaal. 
Na de aanleg van de vissersha-
ven werd het omslachtiger: men 
moest om de vissershaven heen. 
In 1902 start Japie Overzet een 
geregelde veerdienst tussen de 
kop van de haven en de sema-
foor, voor personeel en hun fa-
milieleden, maar ook voor recre-
anten. De laatste groep kon voor 
een hapje en drankje terecht bij 
Badpaviljoen List, dat in 1899 
haar deuren op het Seinpostduin 
opende.

Een tweede grote verandering 
rond het Seinpostduin voltrok 

zich aan het begin van de twin-
tigste eeuw toen ten westen van 
de Vissershaven een hulphaven 
voor loods- en baggermateri-
aal werd aangelegd. Hierbij ver-
dween een stuk van het Sein-
postduin aan de landzijde. Na-
derhand werd het deel van de-
ze hulphaven onderaan het Sein-
postduin weer gedempt en de 
rest opgenomen in de Haringha-
ven. In de dertiger jaren werd het 
Seinpostduin gemakkelijker be-
reikbaar, met de aanleg van de 
Strandweg en de Seinpostweg. 
In de loop der jaren zijn deze we-
gen verlegd. Op oude kaarten is 
te zien dat de Seinpostweg bo-
venop bij de Semafoor eindig-
de. Rond eind jaren zestig werd 
de Seinpostweg doorgetrokken 
als rondweg rond het Seinpost-
duin. Bovenop het duin aan zee-
zijde kwamen twee boven elkaar 
liggende rijen met parkeerplaat-
sen, waar menig IJmuidenaar 
vanuit de auto heeft kunnen ge-
nieten van de ondergaande zon 
of van een geliefde… In 1971 
werd de gedenknaald van Justus 
Dirks, die tot 1963 op het Sluisei-
land heeft gestaan, herplaatst op 
het Seinpostduin. In de loop der 
jaren verdween veel bebouwing 
van het duin.

De derde grote verandering 
vond plaats bij de aanleg van 
de IJmondhaven en het omlig-
gende haventerrein in de perio-
de 1999-2004. Hierbij werd het 
Seinpostduin ten zuiden van de 
gedenknaald tot aan het tracé 
van de voormalige dienstweg 
voor de zuidpier compleet afge-
graven. Bij het afgraven kwamen 
nog enkele bunkers tevoorschijn, 
die gesloopt werden. De Sein-
postweg werd �ink ingekort; de-
ze maakt nu direct na de gedenk-
naald een “slinger” naar bene-
den. In het nu nog steeds braak-
liggende terrein werd recentelijk 
de Terneuzenstraat aangelegd. 

Het laatste restje Seinpostduin 
staat nog �er overeind en draagt 
met z’n huidige bebouwing bij 
aan de typisch IJmuider skyline!

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij 
een IJmuidens onderwerp, naar aanleiding van de actualiteit, 
een bijzondere gebeurtenis, een evenement of de mooie tafere-
len die IJmuiden biedt. In deze a�evering aandacht voor het Sein-
postduin.

Laat je ijsje gewoon 
thuisbezorgen,
het kan bij IJscuypje
IJmuiden - Ben je op zoek naar 
een lekker en biologisch ijsje in 
zowel de zomer als de winter? 
Dan moet je bij IJscuypje in IJmui-
den zijn. 

IJscuypje heeft er alles aan ge-
daan om ook tijdens deze corona-
crisis open te kunnen blijven en 
alle mensen te kunnen voorzien 
van een lekker ijsje. Hierdoor is 
het momenteel wel alleen moge-
lijk om ijs in een bakje te krijgen 
en niet in een hoorntje.  Er is in de 
winkel keuze uit 36 smaken die 
op verschillende manieren zijn 
bereid. Zo hebben zij biologisch 
ijs op waterbasis, ijs op roombasis 
en suikervrij ijs. Het sorbetijs van 
IJscuypje is ook nog vegan. Naast 
het ijs kun je er ook terecht voor 

een lekker verkoelend frisdrank-
je. Verder verkoopt IJscuypje ook 
chocolade. Leuk om cadeau te 
geven of gewoon zelf op te eten. 
Naast de winkel kun je er ook nog 
eens voor kiezen om je ijsje thuis-
bezorgd te krijgen. Elke dag rijdt 
de bezorger van 16.00 tot 20.30 
uur heel IJmuiden door om ieder-
een die niet het huis uit kan of wil 
van ijsjes te voorzien. De bestel-
ling kan makkelijk doorgegeven 
worden via Facebook messenger, 
Instagram chat of Whatsapp op 
06-39024296.
Dus wil jij het hele jaar door een 
lekker ijsje? Dan moet je bij IJs-
cuypje zijn. IJscuypje is gevestigd 
op Marktplein 42 en is dagelijks 
geopend van 12.00 tot 21.00 uur. 
(Foto: aangeleverd)

Bij Sky’s Dierenspeciaalzaak
Voedingsadvies en speciale voeding 
voor dieren met allergie of intolerantie
IJmuiden - Sinds kort verkoopt 
Sky’s Dierenspeciaalzaak aan 
plein 1945 nr. 53 heuse insec-
tenbrokken voor de hond. Ei-
genaresse Lisette Reker legt uit 
dat Yora een mooie brok is voor 
honden die niet zo goed tegen 
dierlijke eiwitten kunnen zoals 
kip en rund.

Een bijkomend voordeel is dat 
deze voeding ook nog eens goed 
voor de planeet is. Insecten heb-
ben minder vierkante meters no-
dig en stoten daardoor minder 
CO2 uit. Verder zijn de verpakkin-
gen volledig recyclebaar of biolo-
gisch afbreekbaar. Dus goed voor 

de hond en de planeet. Naast de 
voeding zijn er ook diverse snacks 
op basis van insecten te verkrij-
gen zodat de hond ook nog wat 
lekkers kan krijgen. 
Verder verkoopt Sky’s Dierenspe-
ciaalzaak ook vegetarische pro-
ducten en snacks van andere 
diersoorten zoals paard, hert en 
kameel welke gebruikt kunnen 
worden bij allergieën en intole-
ranties. Lisette is momenteel druk 
bezig met een opleiding tot voe-
dingsdeskundige voor honden, 
helaas is het examen door coro-
na even uitgesteld maar dat be-
tekent niet dat ze geen honden 
kan helpen. Veel honden hebben 

een probleem dat voeding-gere-
lateerd is. 

Heeft u advies nodig op het ge-
bied van voeding? Lisette: ,,Kom 
gewoon eens langs en dan kun-
nen wij samen gaan kijken of we 
een oplossing kunnen vinden.’’
Sky’s Dierenspeciaalzaak is van 
maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 tot 18.00 uur en 
op zaterdag van 09.00 ttot 17.00 
uur. Tevens bezorgt Sky’s Die-
renspeciaalzaak in de gehele ge-
meente Velsen aan huis. 
Bestellen kan via www.skysdie-
renspeciaalzaak.nl. (Foto: aange-
leverd)

Nu 20 procent korting
Actie buitenkussens 
Stoffeerderij VDH
IJmuiden - Om de coronacrisis zo 
snel en goed mogelijk door te ko-
men, is het nodig dat iedereen z’n 
steentje bijdraagt. Natuurlijk om 
zelf gezond te blijven, maar ook 
om de zorg niet te overbelasten.
Om die redenen moeten we zo 
veel mogelijk thuisblijven, on-
danks dat het steeds beter weer 
wordt. Natuurlijk zijn er uitzon-
deringen, bijvoorbeeld mensen 
met een boot of stacaravan. Ook 
thuis, op de camping of op het 
water kunt u genieten van het 
mooie weer. 
Omdat iedereen een bijdrage 
moet leveren om de coronacrisis 
te laten stoppen heeft de IJmui-

dense sto�eerderij VDH het vol-
gende bedacht. Om toch te kun-
nen genieten van het lenteweer 
geven zij, zolang de sto�en op 
voorraad zijn bij hun leveranciers, 
20 procent korting op het sto�e-
ren van buitenkussens. Fijne kus-
sens in de tuin of op het balkon 
maken het toch een stuk aange-
namer!
Benieuwd naar de mogelijkhe-
den? Mail uw wensen en afmetin-
gen naar: info@sto�eerderijvdh.
nl en ontvang een vrijblijvende 
prijsopgave! Natuurlijk is Stof-
feerderij VDH ook telefonisch be-
reikbaar, op 0255-519007. (Foto: 
aangeleverd)
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Lokale omroepen hervatten 
radioprogramma IJmond Actueel
Regio - Met ingang van maan-
dag 11 mei is het actualiteitenpro-
gramma IJmond Actueel weer uit-
gezonden via de lokale radiozen-
ders Heemskerk FM, Radio Bever-
wijk en Seaport FM. Het program-
ma is van maandag tot en met 
vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur 
rechtstreeks via de drie radiozen-
ders te horen en bevat actuele in-
formatie uit Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen.

Nadat de overheid vergaande maat-
regelen nam om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen, ver-
dween het programma IJmond Ac-
tueel tijdelijk uit de programmering. 
Vanaf komende week is het program-
ma weer vijf dagen per week te ho-
ren, maar voorlopig worden uit voor-
zorg geen gasten uitgenodigd in de 
studio. Raimond Bos, die in samen-
werking met het redactieteam de co-
ordinatie van het programma op zich 
neemt: ,,We willen zowel onze vrij-
willigers als onze gasten op geen en-
kele manier aan eventuele besmet-
tingsrisico’s blootstellen. Daarom kie-
zen we ervoor het programma te ma-
ken met een minimale bezetting in 
de studio. Het komt erop neer dat er 
één technicus en één presentator te-

gelijk aan het werk zijn. Zij zitten elk 
in een aparte ruimte, dat is altijd al zo 
geweest. Op deze manier kunnen we 
veilig en verantwoord werken.’’

Vernieuwingen
Aan de inhoud van het programma 
is ook wat gesleuteld. Zo zullen er in 
eerste instantie wat minder onder-
werpen per uitzending aan bod ko-
men. ,,Dat is een bewuste keus ge-
weest, ingegeven door het feit dat 
veel evenementen geen doorgang 
vinden. Normaal gesproken zouden 
we in het programma aan de orga-
nisatoren van al die evenementen 
de gelegenheid bieden om hun ac-
tiviteiten onder de aandacht van on-
ze luisteraars te brengen, maar dat 
heeft nu geen zin. Daardoor is het re-
guliere aanbod aan nieuwswaardige 
onderwerpen wat kleiner geworden. 
Tegelijkertijd zien we ook overal in de 
regio nieuwe initiatieven ontstaan, 
waar we graag aandacht aan willen 
besteden. Zo willen we bijvoorbeeld 
ondernemers gaan interviewen en 
ze laten vertellen hoe zij omgaan met 
de situatie. Gebleken is dat onderne-
mers steeds inventiever worden om 
hun bedrijf van de ondergang te red-
den. Daar zitten mooie verhalen in en 
die willen we aan de luisteraars laten 

horen.’
’
Gemeenteraadsleden krijgen een 
podium
Een ander nieuw onderdeel van het 
programma is het gesprek met een 
gemeenteraadslid. Heemskerk, Be-
verwijk en Velsen hebben samen 85 
raadsleden en die krijgen allemaal 
een uitnodiging om zichzelf in het ra-
dioprogramma te presenteren. ,,We 
gaan in elke uitzending om 18.10 uur 
telefonisch in gesprek met een ge-
meenteraadslid. Wat heeft hen be-
wogen om in de gemeentepolitiek 
te gaan en waar maken ze zich sterk 
voor? We geven een raadslid de ge-
legenheid om, na een kort gesprekje 
over hun werkzaamheden in de ge-
meenteraad, zelf een onderwerp aan 
te snijden waarvan ze vinden dat het 
aandacht verdient. Inmiddels zijn de 
eerste afspraken met raadsleden uit 
de drie gemeenten gemaakt en ze 
reageerden allemaal heel enthousi-
ast op het plan.’’

Ontvangst
Via de website www.ijmondactu-
eel.nl kan worden doorgeklikt naar 
de websites van de drie omroepen 
voor de ontvangstfrequenties en live 
streams.

Vrolijkheid tijdens corona
Velsen-Zuid - Wat een vrolijkheid! Dansende kinderen tijdens de vrolijke klanken van het draaiorgel in het 
dorp Oud Velsen! Oud en jong genoten van deze gezellige muziek in deze bizarre tijd! (Foto: Inge Visser)

Brandbrief schouwburgen aan gedeputeerde:
onder financi le steun van de 

overheid redden we het niet’
Velsen - Zonder �nanciële steun 
vanuit de overheid is de culture-
le infrastructuur in ons land niet 
overeind te houden. Dat is de 
kernboodschap van een brand-
brief, die eind april naar gedepu-
teerde Zita Pels is gestuurd. De 
brief is ondertekend door verte-
genwoordigers van zestien cul-
tuurpodia in Noord-Holland, on-
der wie Manon Koers, de zakelijk 
directeur van de Stadsschouw-
burg Velsen. Het theatergebouw 
aan de Groeneweg in IJmuiden 
staat er al weken verlaten bij, de 
medewerkers zitten thuis en zou-
den graag weer aan de slag gaan, 
maar de mogelijkheden zijn voor-
lopig zeer beperkt.

Normaal gesproken sluit de 
Stadsschouwburg Velsen begin 
juli pas de deuren. Bij de voorstel-
lingen, die tot die datum zouden 
plaatsvinden, staat op de websi-
te nu ‘niet reserveerbaar’ te lezen. 
De beperkingen die genomen 
zijn om verspreiding van het co-
ronavirus te voorkomen, maken 
het onmogelijk om theatervoor-
stellingen te kunnen laten door-
gaan. ,,We hebben het zomeron-
derhoud vervroegd’’, vertelt Ma-
non Koers in een videogesprek. 
Ze legt uit: ,,De trekkenwand is 
bijvoorbeeld opnieuw gekeurd 
en dat geldt ook voor de brand-
meldinstallatie.’’ Dat er geen voor-
stellingen kunnen worden gege-
ven, gaat haar zeer aan het hart. 
,,We hebben alles tot 1 juni moe-
ten afzeggen. Daar zaten helaas 
ook veel amateurvoorstellingen 
bij.  Ook deze voorstellingen trek-
ken vaak volle zalen.’’ Vanaf 1 juni 
mogen theaters weliswaar weer 
voorstellingen inplannen, maar 
dan mogen er maximaal dertig 
mensen in het gebouw zijn, inclu-
sief personeel. ,,Daar kun je niet 
zo veel mee’’, is haar eerste reac-
tie. Toch overheerst binnen het 
team van de Stadsschouwburg 
Velsen vooral een positieve hou-
ding. ,,We proberen te kijken naar 
wat er wel kan. We willen met de 
artiesten overleggen en onder-
zoeken om te zien wat er moge-
lijk is, zodat het niet een verloren 
seizoen wordt.’’

Enorme �nanciële schade
Verloren zal er in �nancieel op-
zicht in elk geval wel worden. Het 
spreekt voor zich dat een drasti-
sche inperking van het maxima-
le aantal bezoekers er qua om-
zet �ink inhakt. Ook als vanaf 1 ju-
li maximaal honderd mensen te-
gelijk welkom zijn, is het niet mo-
gelijk om voldoende inkomsten 
te genereren. Nu al lijdt de he-
le culturele sector in Nederland 
een verlies dat richting een mil-
jard euro loopt. En ook de Stads-
schouwburg Velsen is in extreem 
zwaar weer gekomen. Uit het Ka-
merdebat over de culturele sec-
tor, leidde Koers af dat de maat-
regel van maximaal 100 perso-
nen  in elk geval nog het hele jaar 
2020 zal gaan duren en dat levert 
lastige situaties op: ,,Het nieu-
we seizoen staat al geprogram-

meerd. Een aantal voorstellingen 
zal binnen deze maatregelen niet 
door kunnen gaan. Maar zolang 
er niets de�nitief duidelijk is, kun-
nen we daarover niets communi-
ceren.’’ 
Ondanks de belemmeringen 
zoekt de Stadsschouwburg Vel-
sen naar oplossingen. ,,Je wilt 
heel graag het culturele leven 
weer activeren. Dus denken we 
nu alvast na over een alternatief. 
We denken aan kleine cabaret-
voorstellingen, bijvoorbeeld van 
artiesten die aan het begin van 
hun carrière staan. Juist voor hen 
ligt er nu een kans.’’

Mondkapjes
In het openbaar vervoer moeten 
we vanaf 1 juni een mondkapje 
gaan dragen. Is dat ook een op-
tie voor het bijwonen van thea-
tervoorstellingen? Manon Koers: 
,,Je moet je dan afvragen wat het 
doet met de sfeer. Een avond-
je theater moet een ontspannen 
avond uit zijn, een echte bele-
ving, liefst met de mogelijkheid 
om na te praten en een drankje te 
drinken. Als je dat niet kunt bie-
den blijven mensen misschien lie-
ver thuis op de bank een Net�ix-
avond houden.’’ Om dezelfde re-
den staat ze ook niet te juichen 
bij het idee om online activitei-
ten te ontwikkelen. ,,Sfeer, een 
avond uit, dat is wat je de men-
sen wilt geven.’’ Resulteren alle 
beperkingen niet in een gevoel 
van moedeloosheid? ,,Er zijn mo-
menten dat je denkt ‘gaat dit luk-
ken?’, maar dan komt er weer een 
moment dat je opeens denkt ‘oh 
ja , maar dit kan wel’. Het vraagt 
om een andere manier van kij-
ken naar je theater. Dat heeft ook 
een leuke kant. Je zoekt naar mo-
gelijkheden en dat geeft energie.’’ 

In de brief aan gedeputeerde Zita 
Pels roept ze, samen met haar col-
lega’s in de branche op tot over-
heidssteun. ,,Die hebben we no-
dig om te kunnen overleven.’’ 
Weliswaar is door de Rijksover-
heid 300 miljoen extra beschik-
baar gesteld voor de culturele 
sector, maar dit is vooral voor de 
Rijksbasisinfrastructuur. 30 mil-
joen hiervan is uitgetrokken voor 
cruciale lokale/provinciale podia, 
maar dat heeft nog wat haken en 
ogen: ,,Eén van de voorwaarden 
om voor een bijdrage in aanmer-
king te komen is dat de gemeen-
te een even groot aandeel moet 
bijdragen. En dat moet dan �-
nancieel wel kunnen. We werken 
nauw samen met de gemeente 
Velsen in het zoeken naar oplos-
singen om de schouwburg over-
eind te houden en het culturele 
leven weer te activeren. Maar de 
oplossingen liggen niet voor het 
grijpen.’’

Theaterbezoekers die kaartjes in 
huis hebben, kunnen het beste 
gewoon afwachten. De schouw-
burg is bezig zoveel mogelijk 
voorstellingen te verplaatsen 
naar een andere datum. Als dit 
niet lukt, een voorstelling moet 
de�nitief worden geannuleerd, 
neemt het team van de Stads-
schouwburg Velsen zelf contact 
op, telefonisch of per e-mail. ,,Dat 
geldt voor alles waarvan we ze-
ker weten dat we het niet kunnen 
verplaatsen. Mensen krijgen dan 
hun geld terug of een tegoed-
bon, of ze kunnen een donatie 
doen of Kroonvriend worden.’’ 
Intussen wordt bekeken in hoe-
verre het haalbaar is om een zo-
merprogrammering op te zetten, 
met kleine voorstellingen en wel-
licht een terras voor de deur.

Manon Koers, de zakelijk directeur van Stadsschouwburg Velsen. (Foto: 
S. van der Beld)

(Foto: H. van den Berg)

Coronacrisis leidt tot meer drukte
bij fietsenwinkel an Doorn

Velserbroek - Van oudsher staat 
de meimaand bekend als �ets-
maand. Het is voor veel �et-
sers het ideale moment om er 
weer vaker op uit te trekken en 
dus moet de �ets in goede staat 
verkeren. Bij �etsenwinkel Van 
Doorn lijkt de drukte dit jaar gro-
ter te zijn dan gebruikelijk, met 

de coronacrisis als oorzaak. Ste-
fan (20) is leidinggevende in de 
Velserbroekse vestiging en ziet de 
laatste tijd de vraag naar nieuwe 
�etsen toenemen. Ook het aantal 
verzoeken voor reparaties en on-
derhoud vertoont een stijgende 
lijn. ,,In plaats van het openbaar 
vervoer kiest men voor de �ets. 

Mensen hebben geen zin om een 
mondkapje te dragen en boven-
dien scheelt het geld ook als je 
gaat �etsen. Als je bijvoorbeeld 
elke dag vanuit hier naar Haar-
lem of Amsterdam gaat, ben je 
op de lange termijn veel goedko-
per uit met een elektrische �ets.’’ 
Intussen legt de verkoop van tra-
ditionele (dus niet elektrische) 
�etsen het af tegen de snelle e-
bikes. ,,Nog hooguit twee van de 
tien �etsen die we verkopen, zijn 
niet-elektrisch. In de winkel zijn 
de nodige maatregelen genomen 
om de medewerkers en klanten 
zo goed mogelijk te beschermen 
tegen het coronavirus. ,,We heb-
ben overal posters hangen om 
de klanten te attenderen op de 
anderhalve meter afstand die ze 
moeten houden. Ook worden de 
pinautomaten en de kassa steeds 
schoongemaakt.’’  Stefan en zijn 
team rekenen op begrip van de 
klanten, zowel voor deze maatre-
gelen als voor de drukte qua re-
paratiewerk. ,,Omdat veel men-
sen nu thuiszitten, komen ze alle-
maal nu voor reparatiewerk naar 
ons.’’ (Foto: aangeleverd)
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Activiteiten van 
SWV voor jongeren
Ook in de coronaperi-
ode worden er door de 
jongerenwerkers van 
Stichting Welzijn Velsen 
buiten veel activiteiten 

georganiseerd voor jon-
geren. 
Op deze pagina laten 
we u 4 leuke activitei-
ten zien.

Jongere heeft gebak, zelf gemaakt, en uitgedeeld 
op donderdag 7 mei samen met een jongerenwer-
ker uit in Velsen-Noord. Dit werd erg gewaardeerd 
door de bewoners. Uiteraard met in achtneming 
van de corona-maatregelen. (Foto: aangeleverd)

Elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur is er een 
voetbaltoernooi voor de jeugd t/m12 jaar op het 
Cruy� Court aan het Pleiadenplantsoen in IJmui-
den. (Foto: aangeleverd)

Buurtsport Velsen is vrijdagavond 9 mei met jonge-
ren gaan klimmen bij de klimmuur in Spaarnewou-
de. Dit is een goede sport waarin je de 1,5 m afstand 
kunt bewaren. (Foto: Flikon Photography)

Omdat er een aantal jongeren bij Buurtcentrum de 
Dwarsligger in IJmuiden al gebruikt maakte van de 
optrekstokken heeft jongerenwerker Andres op 
zondag 3 mei ook een bokszak opgehangen. Zodat 
jongeren zichzelf een nog betere individuele trai-
ning kunnen geven. (Foto: aangeleverd)

Eindelijk mag het terras van 
Grand Café Staal naar buiten
IJmuiden - ,,Elf weken dicht, is 
wat wij toen niet wisten maar 
wat wél gebeurde. Een grote 
schok. Daar staan wij dan, met 
het hele personeel en een deel 
van de gasten naar het nieuws 
te kijken. Verslagen. Want, een 
grand café dat 10 weken gele-
den voor het eerst haar deuren 
opende, had niet verwacht de-
ze nu alweer te moeten sluiten.’’ 

Aan het woord is Dianne Weber, 
eigenaresse van Grand Café Staal 
op de hoek van de Lange Nieuw-
straat en Plein 1945 in IJmuiden. 
Diezelfde woensdag zaten de 
twee eigenaren Dianne en Ron 
met het vaste personeel (2 koks, 
3 dames uit de bediening) om 
één tafel. Wat gaan wij doen om 
omzet te genereren? Wat is slim? 
Er wordt gebrainstormd over de 
mogelijkheden, maar ook reke-
ning gehouden met wat er de 
komende weken gaat brengen. 
Mocht er toch een lockdown ko-
men, terwijl er net groots verpak-
kingsmateriaal voor bezorgen is 
ingekocht, dan ontstaat er een 
nóg groter probleem. Ze beslui-
ten, met pijn in het hart, dat ze 
niet gaan bezorgen.
Vijf weken hebben Dianne en Ron 
‘stil’ gezeten. Iets dat niet in het 

bloed zit van de gemiddelde ‘ho-
reca-tijger’. Daarom beginnen zij 
op 24 april vol goede moed aan 
afhalen & bezorgen. De adrenali-
ne stroomt door het lijf, ze willen 
weer aan de slag. Met resultaat! 
De tapasboxen zijn binnen een 
paar dagen volledig uitverkocht. 

Op 6 mei komt er eindelijk goed 
nieuws vanuit het kabinet. Per 1 
juni mogen de deuren (beperkt) 

weer open! Het terras staat bin-
nen al klaar, ze kunnen niet wach-
ten om deze naar buiten te bren-
gen. Wat ooit zo normaal was, is 
nu zo speciaal. Dianne en Ron 
zullen elkaar knijpen op het mo-
ment dat ze een vol terras mogen 
bedienen en proosten na a�oop 
met een team dat in deze peri-
ode éxtra hecht is geworden. U 
bent allen van harte welkom. (Fo-
to: aangeleverd)

Tammo raakte 35 kilo en 86 centimeter omvang kwijt!
Veel mensen met overgewicht 
door de coronacrisis
Velserbroek - Overgewicht is 
slecht voor de gezondheid, voor-
al buikvet is erg gevaarlijk.
Vanwege corona is dat buikje een 
nog grotere zorg. Daarnaast heb-
ben mensen met obesitas vaak 
aandoeningen aan de luchtwe-
gen en komen diabetes type 2 en 
hart- en vaatziekten vaker voor. 
Het kan er allemaal aan bijdragen 
dat mensen met overgewicht die 
het virus oplopen, zieker worden 
en moeilijker herstellen.
Zeker in deze coronatijd zijn veel 
mensen zwaarder geworden. Dan 
is een extra zetje in de rug zeer 
welkom, zeker als dat op een heel 
veilige ontspannende manier kan 
gebeuren! Afslankstudio Velser-
broek is helemaal ingericht vol-
gens de richtlijnen van de RIVM. 

TC Cryo
Wat als die kilo’s hardnekkig blij-
ven kleven, al doe je nog zo je 
best? Maak kennis met de TC Cryo 
bij Afslankstudio Velserbroek. 
De 70-jarige Tammo uit Velser-
broek is superblij, hij verloor in 5 
maanden tijd 35 kilo en 86 centi-
meter omvang. Tammo: ,,Na on-
ze vakantie op Texel in september 
woog ik 149 kilo, mijn zoon zei 
pap dit kan echt niet meer. Dit is 
ongezond voor je, je moet er echt 
iets aan doen. Ik ben naar een 
Open Dag van Afslankstudio Vel-
serbroek geweest en ik heb aan 
eigenaresse Annet gevraagd of zij 

mij konden helpen. Ik heb alles al 
geprobeerd maar het lukt niet om 
mijn overgewicht kwijt te raken. 
Annet heeft mij geadviseerd om 
de TC Cryo behandeling te doen 
met een BIO HCG kuur. Het resul-
taat: ik ben een compleet ander 
mens. Ik ben bijna 2 meter lang 
en wil graag nog 14 kilo kwijtra-
ken, maar dat gaat zeker lukken!’’
Vet bevriezen is vet verliezen! 
De oplossing tegen vet voor man-
nen en vrouwen. Met een blij-
vend resultaat, zonder operatie, 
pijnloos, veilig en e�ectief. 

Annet: ,,Het is geweldig dat we 
al zoveel mensen hebben kun-
nen helpen om van hun overge-
wicht af te komen. Vooral de er-

kenning van de internist van het 
ziekenhuis, is fantastisch. ,,Hij zei: 
wat jullie presteren is ons in een 
paar jaar niet gelukt.’’ Annet is su-
perblij met deze mooie erkenning 
vanuit het ziekenhuis. Al die jaren 
is de studio de nummer 1 op af-
slankgebied, met de allernieuw-
ste apparaten, geen wachttijden 
en voor iedereen vrijblijvend ad-
vies en steun om het juiste eind-
resultaat te halen. 
Benieuwd naar de allernieuwste 
afslankmethodes? Breng dan een 
vrijblijvend bezoek aan Beauty 
& Afslankstudio Velserbroek aan 
de Klompenmakerstraat 7. Voor 
meer informatie: 023- 5490556 of 
www.afslankstudiovelserbroek.
nl. (Foto: aangeleverd) 

Met de nodige aanpassingen:
Basisscholen weer volop in bedrijf

De Stichting Openbaar Primair On-
derwijs (OPO) IJmond voert het be-
heer over zestien scholen in de re-
gio, waarvan de helft in de ge-
meente Velsen staat. Hier was men 
goed voorbereid op de herope-
ning van de basisscholen. Bestuur-
der Martijn van Embden: ,,We voel-
den al aankomen dat de scholen 
weer open mochten gaan, toen het 
besluit nog niet o�cieel bekend 
was. We hebben ervoor gekozen 
om toen alvast te gaan nadenken 
over de protocollen.’’ Op de dins-
dag voorafgaand aan de meiva-
kantie werd de�nitief bekend ge-
maakt dat de basisscholen op 11 
mei weer open zouden gaan. ,,Dan 
moet je snel je eigen scenario’s uit-
lijnen met hetgeen door het kabi-
net en het RIVM is meegeven. We 
hadden nog drie dagen te gaan 
voor de vakantie en over de richtlij-
nen en protocollen werd in de loop 
van die drie dagen steeds meer be-
kend. Dat maakte het lastig.’’

Omdat elke school anders is, lag 
de uitdaging voor het schoolbe-
stuur vooral in het maatwerk. ,,In 
het ene schoolgebouw zijn de gan-
gen smal en is eenrichtingsverkeer 
nodig, terwijl in andere gebouwen 
voldoende ruimte is om in twee 
richtingen te kunnen lopen.’’ Echte 
knelpunten is men tijdens de voor-
bereidingen niet tegengekomen. 
Wel moest worden omgeschakeld, 
toen duidelijk werd dat de over-

heid ervoor koos om de leerlingen 
hele dagen te laten draaien. ,,We 
snappen de reden om voor he-
le dagen te kiezen, maar inhoude-
lijk waren er ook goede argumen-
ten om voor halve dagen te kie-
zen.’’ Bij één van de acht scholen in 
Velsen is dat overigens alsnog ge-
daan. Dat is de Bosbeekschool in 
Santpoort-Noord. ,,Op deze school 
is men goed in staat om noodop-
vang te organiseren waar de tijden 
niet aansluiten op die van de bui-
tenschoolse opvang.’’ In de ande-
re scholen van OPO IJmond in Vel-
sen krijgt nu eerst de ene helft van 
de klas een dag les, de andere helft 
komt de volgende dag naar school. 
Op de andere dagen krijgen ze een 
aanvullend thuisprogramma.

Bij Atlant Basisonderwijs is een an-
dere keuze gemaakt. Hier komen 
de leerlingen op alle scholen hal-
ve dagen naar de les. Een bewus-
te keuze, die de directies, inter-
ne begeleiders en leerkrachten sa-
men hebben gemaakt, in het be-
lang van de kinderen. Madelon 
Boot, directeur van basisschool De 
Klipper in IJmuiden, legt uit: ,,We 
willen de kinderen zo veel moge-
lijk zien. Daardoor kunnen we hun 
ontwikkeling goed volgen en ook 
snel schakelen als we zien dat het 
in deze periode niet helemaal goed 
is gegaan thuis.’’ Voor het weer op-
starten van de lessen legde de on-
derwijsinstelling contact met een 

externe adviseur op pedagogisch 
gebied. Ook zijn, met betrekking 
tot de veiligheid, de nodige extra 
maatregelen genomen. Voor De 
Klipper betekent dit dat alle nood-
uitgangen nu als reguliere in- en 
uitgang worden gebruikt, zodat 
er veel minder kinderen door de 
hoofdingang van het gebouw naar 
binnen hoeven te gaan. Ook zijn de 
lesroosters zodanig op elkaar afge-
stemd dat er nooit meerdere groe-
pen tegelijk buiten zijn.

Kinderen die het gebouw betre-
den, moeten eerst de handen des-
infecteren. ,,Op de eerste dag ston-
den we bij de desinfecteerpa-
len om de kinderen daarop aan 
te spreken, maar je ziet dat ze er 
na een dag al aan gewend zijn en 
zelf gelijk gebruik maken van het 
pompje.’’ Gedurende de corona-
sluiting verzorgde de school een 
noodopvang voor ongeveer tien 
kinderen waar het thuis niet zo lek-
ker liep. ,,We hebben ons als school 
wel zorgen gemaakt. We zien dat 
sommige ouders het heel moeilijk 
vinden om de kinderen te bege-
leiden met het werk, omdat ze het 
niet begrijpen. We hebben nu ook 
aan alle kinderen gevraagd wat 
ze er zelf van vinden om vier da-
gen in de week weer naar school 
te kunnen. Tachtig procent geeft 
aan dat ze het heel �jn vinden om 
vier dagen andere kinderen te kun-
nen zien en hulp te krijgen van de 
leerkracht.’’ Op woensdag wordt er 
geen les gegeven, die dag wordt 
door de leerkrachten gebruikt om 
voor de hele week de thuisop-
drachten voor te bereiden. (Bos 
Media Services)

Velsen - De basisscholen in de gemeente Velsen zijn weer volop 
in bedrijf. Afgelopen maandag gingen de deuren voor het eerst 
sinds half maart weer open, maar de leerlingen moeten het voor-
lopig wel stellen met een aangepast lesrooster en de nodige pre-
ventieve maatregelen in de gebouwen.

Een halve schoolklas met �inke afstand tussen de leerlingen onderling bij OBS De Pleiaden in IJmuiden. (Foto: 
OPO IJmond)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL





Beste inwoners,
 
Verreweg de meesten van ons hebben sinds begin maart de coronamaatregelen van de overheid heel 
nauwkeurig nageleefd. Daarmee is het ons gelukt de verspreiding van het coronavirus onder controle 
te krijgen. Het aantal besmettingen neemt gelukkig af en er zijn steeds minder ziekenhuisopnames 
en coronaoverledenen. Daarom versoepelen we als overheid stapsgewijs de maatregelen. 
 
Hier zijn wij u ontzettend dankbaar voor. We bese�en dat het niet gemakkelijk is en dat het ons 
allemaal emotioneel raakt om op afstand te zijn en te blijven van familieleden en vrienden. Ook het 
gemis van simpele sociale bezigheden raakt ons meer dan we gedacht hadden. Net als u kijken ook 
wij reikhalzend uit naar een kappersbezoek nu dat weer kan, naar buiten sporten en, in juni, naar een 
drankje op een terras, en misschien zelfs wel een concert. 
 
Tegelijkertijd maken we ons zorgen. De impact van deze lockdown en van de (wellicht lange) periode 
die nu volgt, is enorm groot. Een grote groep ondernemers leeft in onzekerheid over hun bedrijf, er 
zijn mensen die hun baan kwijt zijn. En er zijn niet altijd passende oplossingen voorhanden.
 
De verspreiding gaat weliswaar langzamer, maar het virus is niet weg. Het is daarom enorm belangrijk 
dat we volhouden. Als we nu alle voorzichtigheid laten varen, zijn we heel snel weer terug bij af.  
Dan zal onmiddellijk het aantal besmettingen, ziekenhuis- en IC-opnames weer stijgen en lopen we 
het risico dat we weer in lockdown moeten.
 
Het blijft daarom ontzettend belangrijk dat we ons allemaal ook de komende tijd aan de maatregelen 
blijven houden. U doet dit niet alleen voor uzelf, maar ook voor kwetsbare mensen en ouderen, voor 
uw gezin, uw buren, ondernemers, onderwijzers, zorgpersoneel, voor de hele samenleving.
  
Daarom doen wij een dringend beroep op u allemaal: houd vol!
We verheugen ons allemaal op een volgende stap.
 
Alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle houden.
 
Met vriendelijke groet,

Jos Wienen – Haarlem

Martijn Smit – Beverwijk

Gerrit Goedhart – Uitgeest

Mieke Baltus – Heemskerk

Astrid Nienhuis - Heemstede

Elbert Roest - Bloemendaal

Frank Dales - Velsen

David Moolenburgh - Zandvoort

Gemeenten in de regio: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

PS. Wij hebben de versoepelingen die per 11 mei jl. zijn ingegaan en de basisregels overzichtelijk op 
een rij gezet. Bekijk deze infographic op www.vrk.nl/corona

Marianne Schuurmans-Wijdeven  
- Haarlemmermeer
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Kies voor gezondheid:
Op de fiets naar school

Tijdens de intelligente lockdown 
bleven veel kinderen thuis en 
sporten bij sportclubs was on-
mogelijk. Nu de scholen weer fy-
siek zijn begonnen, neigen veel 
ouders ernaar om hun kinde-
ren met de auto weg te bren-
gen. Volgens de Fietsersbond is 
de �ets een uitstekende vervan-
ger van de auto. De combinatie 
van buitenlucht en de beweging 
die je op de �ets krijgt, verbetert 
je afweersysteem. Daarmee ver-
klein je de kans op besmetting 
met bijvoorbeeld het coronavi-
rus. Daarnaast neemt door �et-
sen de kans op overgewicht af, 
wat iemand minder kwetsbaar 
maakt bij een volgende pande-
mie. De auto laten staan voor-
komt ook ongelukken met spe-
lende en overstekende kinde-
ren. Een groot deel van de ou-

ders is thuis aan het werk en 
hoeft niet met de auto naar werk 
te reizen. ,,Om die reden voor de 
auto kiezen is geen excuus meer. 
Kies daarom voor de �ets of voor 
kleinere afstanden voor lopen.’’

Veilige schoolomgeving 
De Fietsersbond ziet genoeg mo-
gelijkheden om de schoolomge-
ving veiliger te maken. Als voor-
beeld wordt de schoolstraat ge-
noemd. Dit is een straat voor de 
ingang van de school die twee 
keer per dag wordt afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. 
Ook een parkeerverbod rond 
scholen, waardoor kinderen het 
laatste stuk moeten lopen, is een 
mogelijkheid. Parkeervakken 
rond scholen zouden dan even-
tueel kunnen worden gebruikt 
om �etsenrekken te plaatsen. 

Advies Rijksoverheid
Minister-president Mark Rutte 
zei in zijn persconferentie op 6 
mei het volgende: ,,Ik hoop na-
tuurlijk dat kinderen gewoon 
op de �ets, tot wat mij betreft 
vijftien kilometer, lekker naar 
school rijden en niet meer met 
de bus gaan. Ik geloof dat er 
nu met het onderwijs gespro-
ken wordt over een grens van 
acht kilometer, maar ik zou zeg-
gen dat kan best nog wat hoger. 
Waarom zou je überhaupt met 
een tram of bus moeten? Dat is 
heel gezond, die �ets.”
Ook in overige adviezen van het 
kabinet en het Outbreak Ma-
nagement Team (OMT) wordt 
gepleit om zoveel mogelijk lo-
pend of met de �ets naar school 
of de opvang te gaan, om het 
openbaar vervoer te ontlasten 
en de schoolomgevingen veilig 
te houden. 
De Fietsersbond staat ook open 
voor het geven van adviezen 
aan gemeenten en scholen 
over het creëren van een veilige 
schoolomgeving.

Regio - Het heropenen van de basisscholen is volgens de Fietsers-
bond een kans om de �ets te pakken. Ouders brengen hun kinde-
ren vaak met de auto naar school, en deze trend kan zich voort-
zetten uit angst voor corona. De gevolgen: meer drukte, onveilig-
heid en minder �etsgeluk. De Fietsersbond ziet juist nu veel voor-
delen als kinderen met de �ets naar school gaan. Ook minister-
president Mark Rutte pleit nadrukkelijk voor de �ets.

Leger des Heils start campagne voor 
buurtwerk: Help ons dichtbij te blijven!

De buurthuiskamers en korpsge-
bouwen van het Leger des Heils 
zijn momenteel gesloten vanwe-
ge de coronacrisis. Maar dat be-
tekent niet dat het werk ook stil-
valt. Sterker nog: hulp is nu harder 
nodig dan ooit. Denk aan het ver-
strekken van warme maaltijden, 
hulp bij boodschappen doen of 
simpelweg het versturen van een 
kaartje aan mensen die alleen wo-
nen: ‘we denken aan je’. Iedereen 
die dit wil ondersteunen, kan dat 
doen via www.legerdesheils.nl/
dichtbij.
 
Dichtbij blijven
Het overgrote deel van de buurt-
huiskamers van het Leger des 
Heils is niet gesubsidieerd, waar-
door het bestaan volledig afhan-
kelijk is van giften en donaties. 
Verwacht wordt dat het aantal 
bezoekers de komende tijd vlug 

stijgt. Programmadirecteur Bert 
van de Haar: “We doen ons uiter-
ste best om ‘in de buurt’ te blij-
ven, maar daarbij wel een veili-
ge afstand te hanteren. Juist nu 
is de behoefte aan contact en di-
recte hulp enorm. Op verschillen-
de locaties brengen heilssolda-
ten, medewerkers en vrijwilligers 
van het Leger des Heils de war-
me maaltijden daarom thuis langs 
bij mensen. Op sommige plekken 
is een digitaal ‘ko�e-uurtje’ ont-
staan. We bellen onze bezoekers 
op: hoe gaat het met ze, zorgen ze 
goed voor zichzelf, kunnen we ze 
ergens bij helpen? Onze soep�et-
sen gaan extra de straat op. Er zijn 
sportlessen op straat. Kortom: we 
doen wat we kunnen. Op dit mo-
ment betalen we alle extra hulp 
grotendeels uit eigen zak. Maar 
dat is natuurlijk niet houdbaar 
voor de lange termijn.”

Voor iedereen
Het Leger des Heils heeft door 
heel Nederland zo’n honderd 
buurthuiskamers die bedoeld zijn 
voor de directe omgeving en toe-
gankelijk voor iedereen. Mensen 
kunnen er terecht voor een kop-
je ko�e, een spelletje, een maal-
tijd, een (pastoraal) gesprek, zin-
gevingsvragen of bijvoorbeeld 
tweedehands kleding. In steeds 
meer locaties wordt ook schuld-
hulp en huiswerkbegeleiding ge-
boden, aangevuld met lokale ac-
tiviteiten. Doel is om mensen uit 
een sociaal isolement te halen of 
dit isolement te voorkomen. Ze-
ker voor mensen met minder be-
stedingsruimte is zo’n locatie vaak 
echt een vangnet. In deze buurt-
huiskamers kunnen buurtbewo-
ners elkaar bovendien leren ken-
nen, waardoor gewerkt wordt aan 
hun sociale netwerk en bovendien 
de buurt wordt versterkt. Om in 
te kunnen spelen op de groeien-
de vraag, verwacht het Leger des 
Heils nog eens honderd buurt-
huiskamers nodig te hebben. In-
fo: www.legerdesheils.nl/dicht-
bij, Menno de Boer, 06-51217653, 
menno.de.boer@legerdesheils.nl.

Regio - In deze crisistijd is hulp voor veel mensen harder nodig 
dan ooit. Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op crea-
tieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. 
Tegelijkertijd zal het aantal mensen dat afhankelijk is van ons 
buurtwerk naar verwachting �ink stijgen. Daar is extra geld voor 
nodig. Om die reden lanceert het Leger des Heils een campagne: 
‘Help ons dichtbij te blijven!’.

Kampioen van Noord-Holland
Ambachtelijke Slagerij H.H. Duijn 
scoort goed bij Grote Grillworsttest

Santpoort-Noord - Ambach-
telijke Slagerij H.H. Duijn uit 
Santpoort heeft goed gescoord 
tijdens de vakwedstrijd Gro-
te Grillworsttest. Dat werd op 
11 mei bekendgemaakt tijdens 
de online uitreiking. ,,Deze gril-
lworst is heel smakelijk, lek-
ker, echt een topper” zei de ju-
ry over deze inzending. De gril-
lworst van de Santpoortse sla-
ger werd kampioen van Noord-
Holland.

Grillworst is onbetwist het om-
�etsproduct van de slager, een fa-
voriet van veel consumenten. Bij-
na 100 slagers zonden hun grill-
worst in voor deze vakwedstrijd 
van de Koninklijke Nederlandse 
Slagers. 

De keuring
Op basis van een keuring begin 
maart werden alle grillworsten 
beoordeeld op geur, smaak, sa-
menstelling en bewerking. De 
vakkundige jury, bestaande uit 
branche erkende meesterslager 
Arno de Best, de winnaar van de 
Grote Grillworsttest 2019 Gerard 
van de Weg, meester worstmaker 
Jack Goumans en William Knob-
bout van de gelijknamige slagerij 
en tevens keurmeester Stichting 
Expertisecentrum Slagersam-
bacht, heeft alle inzendingen met 
veel zorg en aandacht gekeurd 
om tot dit oordeel te komen.

Over Ambachtelijke Slagerij 
H.H. Duijn
Slagerij Duijn is een vol ambach-
telijke slagerij waar kwaliteit 
hoog in het vaandel staat.
Alles staat in het teken van het 

hoogwaardig eindproduct. De 
basis hiervoor zijn kersverse 
Grondsto�en en Specerijen van 
hoge kwaliteit. Dit samen zorgt 
voor constante kwaliteits produc-
ten gemaakt door vakmensen 
met passie. (Foto’s: aangeleverd)

Inbraak in Speeltuin Santpoort
Santpoort-Noord - In de nacht 
van vrijdag 8 mei is er ingebro-
ken in de Speeltuin Santpoort 
aan de Valckenhoe�aan. Door 
het hek te forceren en een ruit in 
te slaan hebben de daders zich 
toegang verschaft tot het speel-
terrein en het gebouw. De inbre-
kers hebben tevergeefs gezocht 
naar waardevolle voorwerpen 
en geld. Wel hebben zij vernie-
lingen aan het meubilair toege-
bracht.  
,,Je moet wel erg diep gezon-
ken zijn om een speeltuin, die 
al wekenlang is gesloten vanwe-
ge het coronavirus, op zo’n bru-
te wijze extra te benadelen“ , al-
dus de voorzitter van de Stich-
ting Speeltuin Santpoort. De po-
litie is direct ingeschakeld en ge-
start met een forensisch onder-
zoek. (Foto’s: aangeleverd)

Hyacinten uit de steigers
Velsen - Na twee maanden van 
onderhoud werden deze week 
de steigers bij de ventilatietorens 
aan de noordzijde van de Velser-
tunnel weer verwijderd. Hoewel 
de torens, die ook wel hyacinten 
worden genoemd, geen functie 
meer hebben sinds de tunnel en-
kele jaren geleden volledig werd 
gerenoveerd, blijven ze wel staan, 
omdat ze als Rijksmonument 
zijn aangewezen. Het renovatie-
werk verliep niet zonder proble-
men, op 24 maart kwam een man 
om het leven nadat hij van een 
steiger was gevallen. (Foto: Frits 
Houtgraaf )
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Buiten Budo-lessen bij ABC Kops
IJmuiden - De reguliere lessen Ju-
do, Ju-Jutsu, Karate en Aikido van 
ABC Kops werden vanaf 12 maart 
abrupt stilgelegd door de uitbraak 
van het coronavirus. Igenaar Jos 
Kops: ,,Iedereen was bezig met 
een traject om net voor de zomer-
vakantie een nieuwe slip of band 
te kunnen verdienen. Dat werd 
hard afgekapt.’’ Acht weken lang 
hebben dochter Gwen en zoon 
Cunnar � lmpjes gemaakt en ver-
stuurd om de kinderen, jeugd en 
senioren een kleine workout voor 
thuis te geven. Gezien de reacties 
werd dat door een groot deel van 
de leden erg op prijs gesteld. 
Vanaf woensdag 29 april mocht er 
gelukkig weer buiten worden ge-
sport voor de kinderen tot en met 
12 jaar zonder afstand en voor 
jeugd van 13 tot en met 18 met 
1anderhalve meter afstand. Kops: 
,,We zijn ook gelijk de eerste dag 
gestart na overleg met Sportzaken 
op een grasveld bij Sporthal Zee-
wijk. Een binnensport met con-
tact die op een judomat gegeven 
wordt naar buiten brengen op een 
grasveld vraagt heel wat creativi-
teit en aanpassing. We zijn ook af-

hankelijk van het weer; bij regen 
kan het niet doorgaan. Deze week 
zijn ook senioren weer begonnen; 
elkaar vastpakken, optillen en om-
rollen mag voorlopig niet. Dat is 
afzien.’’
Bij ABC Kops betalen de leden 
per maand. Kops: ,,Iedere maand 
vraag ik toestemming aan de 
mensen voor de automatische in-
casso en of degenen die daar be-
zwaar tegen maken dat kenbaar 
willen maken. We hebben vrijwel 

geen opzeggingen, behalve inder-
daad van mensen die de crisis ook 
� nancieel raakt. De mensen zijn 
heel loyaal en snappen dat je zon-
der inkomsten geen sportbedrijf 
kunt runnen. Nu is het hopen dat 
we snel weer naar binnen kunnen 
en dat het contactverbod spoedig 
wordt opgeheven. Hoe kun je nu 
aan judo doen zonder elkaar vast 
te pakken? Ook jeugd en senioren 
hebben een knu� el juist nu hard 
nodig!’’ (Foto: aangeleverd)

Trainingen ook bij Stormvogels hervat

De jeugd van VV IJmuiden traint weer
Velsen-Zuid - Zaterdag 9 mei 
stonden 130 kinderen van de JO8 
tot en met JO12 te popelen om 
weer het voetbalveld op te mo-
gen bij VV IJmuiden. De eerste 
groep kwam om 10.00 uur en kon 
onderling tot 11.00 uur de nodige 
wedstrijdjes spelen. De tweede 
groep kwam van 12.00 tot 13.00 
uur en de kinderen konden zich 
volop in het zweet werken met 
de warme zon.
De kinderen werden op de mi-

nister van Houtenlaan afgezet en 
een uur later weer opgehaald op 
de Ver Loren van Themaatlaan.
Mooi om te zien dat alle ouders 
en kinderen zich netjes aan het 
opgestelde protocol hielden.
 
Vanaf maandag 11 mei traint ook 
de bovenbouw weer aangepast. 
Elke avond trainen er drie teams. 
Uiteraard volgens de geldende 
regels.
Jeugdsecretaris Wybe Jaspers: 

,,Mooi om te zien dat zowel de 
kinderen als iedereen er om heen 
zich terdege bewust is van die 
anderhalve meter onderlinge af-
stand. En mooi om het plezier van 
de kinderen weer terug te zien op 
de velden van Sportpark Schoo-
nenberg. 
En uiteraard de Gemeente Velsen 
bedankt dat zij de velden weer ter 
beschikking stelden om dit mo-
gelijk te maken.’’ (Foto: aangele-
verd)

IJmuiden - Het corona-virus en 
de daaraan gekoppelde maat-
regelen hebben voetbalvereni-
ging Stormvogels ook danig in de 
greep. Maatregelen die logisch 
en zeer begrijpelijk zijn wanneer 
je het aantal besmettingen, ic op-
names en overlijdens zag en ziet.  
Ineens komt het maatschappe-
lijke leven tot stilstand. Hoe nor-
maal was het een paar weken ge-
leden om elkaar even een hand 
te geven, te feliciteren te omhel-
zen, te troosten. Voorzitter Ni-
co Stoker: ,,We genoten van het 
spel van onze meisjes onder 15 
of wat te denken van de jongens 
onder 16 en 13. Maar ook de an-
dere teams speelden met passie 
en plezier. Ons damesteam pak-
te, na een aantal vrije weken, de 
draad weer op. Ons tweede was 
klaar om de zeer verdiende titel 

te gaan veroveren, met ons eerste 
vierden wij vol trots het behalen 
van de periodetitel. Het voelt als 
maanden terug, terwijl dat echt 
niet zo is.’’ Gelukkig wijzen de cij-
fers uit dat er langzamerhand 
weer iets maar mogelijk is. In af-
stemming met de gemeente Vel-
sen en de KNVB heeft het bestuur 
van Stormvogels protocollen ge-
maakt en zijn sinds 14 dagen de 
jeugdtrainers en jeugdspelers 
weer actief op het veld. Eerst col-
lectief op woensdag en vrijdag 
maar vanaf volgende week gaan 
de teams weer wat meer gespreid 
aan de gang met nog steeds een 
vrije inloop voor niet leden op 
woensdagmiddag en vrijdagmid-
dag om 16.00 uur. 

Stoker: ,,Uiteraard is er een na-
drukkelijk onderscheid voor de 

wijze van trainen voor spelers 
tot 13 jaar en ouderen tot 18 jaar. 
Voor de laatste categorie geldt 
nog steeds, en ook op het veld, 
anderhalve meter afstand. Dit-
zelfde gaat ook gelden voor onze 
senioren mannen en vrouwen die 
vanaf volgende week weer het 
trainingsveld opgaan. Ondanks 
het feit dat competities niet meer 
worden afgemaakt is het toch 
� jn om met elkaar in beweging 
te zijn. We gebruiken het ook als 
mooie momenten om op afstand 
contact met elkaar te hebben, � t 
te blijven en langzaam voor te be-
reiden op het nieuwe seizoen. Ui-
teraard volgen we de nieuwsfei-
ten en de richtlijnen en hopen 
daarbij op verdere versoepelin-
gen. Dat betekent immers dat het 
virus in redelijke mate onder con-
trole komt.’’ (Foto: aangeleverd)

Biljartvereniging Velsen is er klaar voor
Santpoort - Biljartvereniging Vel-
sen is klaar voor de tijd na Corona.  
Ondanks dat biljarten als binnen-
sport wordt aangemerkt  en voor-
alsnog pas na 1 september weer 
actief mag worden staan de pro-
tocollen om corona-veilig te kun-
nen biljarten al redelijk vast.  Voor-
al handen en materiaal wassen en 
ontsmetten en onderlinge afstand 
staan daarin centraal. Inmiddels is 
het clubgebouw in Santpoort al 
ruim 2 maanden gesloten voor ie-
dereen.  Het abrupte einde van het 
biljartseizoen is vooral voor de spe-
lers van teams Velsen 1 en Velsen 
2 heel sneu.  Velsen 1 stond onbe-
reikbaar bovenaan in hun poule en 
zouden zeker gaan meestrijden om 
het Nederlands kampioenschap.  
En team Velsen 2 stond 2e op de 
ranglijst, wat ook recht geeft op een 
� naleplaats.
Alles is echter afgelast, helaas geen 
� nale voor beide teams dit jaar. De 
afgelopen stille periode is door de 
vereniging aangegrepen om het 
meubilair gedeeltelijk te vernieu-
wen en om een alarm en nieuwe 
sloten te installeren, waardoor alle 
leden voortaan met hun clubcard 

toegang tot het clubgebouw heb-
ben.  Met dezelfde clubcard krijgen 
alle leden ook korting op de con-
sumpties.  Ook op dat vlak is de ver-
eniging toekomstbestendig.  
BV Velsen beschikt niet alleen over 
3 Wilhelmina wedstrijdbiljarts maar 
ook over 3 gediplomeerde KNBB 
biljartinstructeurs waarbij begin-
nende of gevorderde biljarters les 
kunnen nemen om hun spel te 
verbeteren. Ook is er voor alle le-
den ruime gelegenheid om te trai-
nen of vrij te spelen, en de moge-
lijkheid om in teamverband of in-
dividueel deel te nemen aan KNBB 
wedstrijden.  De contributie is laag, 

die bedraagt € 100,- voor een heel 
jaar lang biljarten op een middag of 
avond. 
Deze vereniging met ruim 60 leden 
bestaat inmiddels ruim 38 jaar en 
komt gelukkig door Corona niet in 
gevaar. ,,Indien er na de zomer weer 
gebiljart mag worden dan kunnen 
we het zolang � nancieel wel vol-
houden, maar wij hopen op een 
snelle, eerdere heropening dan 1 
september’’, aldus Ad Ketels, voor-
zitter en zelf fanatiek biljarter.
Voor meer informatie: Biljartvereni-
ging Velsen, Wüstelaan 79 te Sant-
poort,  mail : info@bvvelsen.nl, tel. 
06-30396273. (Foto: aangeleverd)

De meiden van MO9 en MO11 luisteren aandachtig naar hun trainer op gepaste afstand. (Foto: aangeleverd)

Jonge ondernemers scoren dankzij coronacrisis:
Velsens bedrijf verovert Nederland met desinfectiezuil

Taou� k Dardouh woont in IJmui-
den en mag zich, ondanks zijn 
nog jonge leeftijd, inmiddels ex-
pert noemen in de wereld van 
schoonmaakproducten en des-
infecterende middelen. Enkele 
maanden geleden zette hij, sa-
men met Mitchell Looij (Velser-
broek), Niels Anker (Velserbroek) 
en Lukas Beijer (Velsen-Zuid) het 
bedrijf TD Facility op. Hij vertelt: 
,,We kenden elkaar van de mid-
delbare school. We zaten alle vier 
op het Ichthus Lyceum, maar 
daarna zijn we ieder ons eigen 
pad gegaan. Twee jaar geleden 

heb ik iedereen weer bij elkaar 
gebracht, want ik wist dat we al-
lemaal hele slimme jongens zijn 
en ook ondernemend zijn inge-
steld. Ik heb Mitchell, Niels en 
Lukas toen een contract aange-
boden en daar waren ze allemaal 
wel over te spreken.’’
Toen eind februari de eerste co-
ronabesmetting in Nederland 
een feit was, kwam het vier-
tal bijeen om zich te beraden 
op de situatie. Desinfecterende 
middelen werden schaarser, ter-
wijl er toen juist veel vraag naar 
kwam. ,,We besloten om de pro-

ductie in eigen hand te nemen. 
We zijn alle vier heel nauw bij de 
productie betrokken en werken 
soms ook zelf mee.’’ De produc-
tie vindt deels in IJmuiden plaats 
en deels elders in het land. Het 
viertal ontwierp een zuil, met 
aan de bovenzijde een pomp-
je dat met de elleboog kan wor-
den bediend. Je hoeft de zuil dus 
niet met de handen aan te raken. 
Deze zuilen levert TD Facility in-
middels volop aan grote organi-
saties. ,,We hebben ze geplaatst 
bij diverse hogescholen en ook 
in ziekenhuizen, zoals het Rode 
Kruisziekenhuis in Beverwijk.’’

In korte tijd is het bedrijf de be-
langrijkste leverancier van het 
land geworden op het gebied 
van deze zuilen. ,,Grote bedrij-
ven beginnen nu ons product na 
te maken, maar vaak met kwa-

liteitsverschillen. De materia-
len die wij gebruiken zijn duur-
zaam en recyclebaar. Dat vinden 
we heel belangrijk. En we vragen 
er de meest eerlijke prijs voor, we 
hoeven er niet veel op te verdie-
nen. Wat we verdienen, geven 
we vaak ook weer weg. Toen de 
crisis op zijn piek was, hebben 
we duizenden liters handalcohol 
weggegeven aan zorgcentra.’’ 
Bij de TU Delft was men direct 
enthousiast over de desinfectie-
zuilen, met als resultaat dat het 
Velsense bedrijf de gehele cam-
pus mocht gaan voorzien. Ook 
de Universiteit Wageningen, de 
Hogeschool van Amsterdam en 
zelfs de Universiteit van het Bel-
gische Gent gebruikt ze inmid-
dels. ,,En we leveren binnen 24 
uur’’, zegt Taou� k trots. (Tekst: 
Bos Media Services, foto: aange-
leverd)

Terwijl veel bedrijven zwaar getro� en zijn door de coronacrisis 
en sommigen zelfs moeten vrezen voor hun voortbestaan, zijn er 
juist ook ondernemers die nu hun kans grijpen en in nieuwe pro-
jecten stappen. Zo ook vier 19-jarige jongens uit Velsen, die sa-
men het bedrijf TD Facility runnen en een zogenoemde desinfec-
tiezuil hebben ontwikkeld. Ze leveren de zuil inmiddels aan on-
derwijs- en zorginstellingen in het hele land en zelfs daarbuiten.

Zwembad gefaseerd open
IJmuiden - Zwembad De Heeren-
duinen is blij dat na 2 maanden 
dicht te zijn geweest de deuren 
weer open mogen. Donderdag 
14 mei gaan de zwemlessen van 
start, alle leskinderen zijn hier-

van op de hoogte gesteld. Er kun-
nen ook weer banen worden ge-
zwommen. 
Om dit verantwoord te doen kan 
banen zwemmen alleen op in-
schrijving. Een plek reserveren 

kan via 0255-531888 of stuur een 
email naar zwembadreceptie@
velsen.nl. Verder zijn er regels op-
gesteld, deze zijn te lezen op on-
ze website www.zwembadvel-
sen.nl.
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House Opa Johan wordt 
verrast met techno drive in
Regio - House Opa Johan de Vries 
uit Haarlem baalt net als velen dat 
het Nederlandse festival seizoen 
is afgelast door het Coronavirus. 
Daarnaast is hij net 88 jaar jong 
geworden, dus vonden vrienden 
van hem dat het tijd is om hem 
in het zonnetje te zetten. Vrijdag 
werd hij getrakteerd op een tech-
no drive in voor zijn deur. Uiter-
aard op veilige afstand.

De Vries werd jaren geleden we-
reldberoemd toen beelden van 
hem op Edit Festival de wereld 
overgingen. Sindsdien gaat hij 
door het leven als de ‘house-opa’ 
en mag hij bij alle feesten als vip 
gast gratis naar binnen. Hij be-

zoekt jaarlijks onder meer festi-
vals als Awakenings, Tomorrow-
land en Mysteryland en vele clubs 
en techno feesten.
Het dansen doet De Vries sinds 
2005. ,,Eerst voelde ik nog wel 
een beetje schaamte. Ik was bang 
voor vervelende reacties. Toen ik 
eindelijk de stoute schoenen had 
aangetrokken en naar een festival 
ging, gebeurde het tegenoverge-
stelde: iedereen was zo aardig.”

Verjaardag
,,Dit is geweldig! Dit had ik nooit 
verwacht’’, reageerde Johan de 
Vries afgelopen vrijdag. ,,Ik zit nu 
veel alleen thuis, mensen durven 
mij niet meer te bezoeken en mijn 

verjaardag heb ik daarom alleen 
gevierd. Van dit GlitterGolf be-
zoek en heerlijke muziek van DJ 
FlexyFrank leef ik weer helemaal 
op.”

Ibiza
Johan hoopt in september nog 
een bezoek te kunnen brengen 
aan Dance walhalla Ibiza. “Als het 
doorgaat – de tickets zijn al ge-
kocht dankzij de gulle gevers van 
de crowdfunding – vlieg ik in sep-
tember naar ibiza om daar de 
techno clubs te mogen bezoeken. 
Dat is echt nog een hele grote 
wens van mij voor ik echt te oud 
word en stop met feesten.” (Foto: 
aangeleverd)

‘Zolang je (bingo)ballen hebt is er hoop’
Hilarische live bingo
Regio - Twee dragqueens Miss 
Multiple Joyce en Lucinda St. 
John, acteurs uit de voorstel-
ling Four Drags and a Fune-
ral, organiseren voor de thuis-
zitters weer een hilarische live 
bingo. De ‘Trek de Drags door 
de crisis Bingo’ is op vrijdag 15 
mei om 20.00 uur en is live te 
beleven via hun Facebookpa-
gina. Doe mee en win fantasti-
sche prijzen! Check alle info op 
de site als je mee wil doen www.
fourdragsandafuneral.nl. 

De komedie Four Drags and a Fu-
neral, van Haarlemse Productie-
huis De Verbinding, kan door de 
maatregelen rondom de Corona-
bestrijding, nog steeds niet ge-
speeld worden. De tour is uitge-
steld tot oktober. Dit brengt een 
aantal onvoorziene kosten met 
zich mee. Om die te beheersen or-
ganiseren de acteurs nu een onli-
ne bingo.

Verschuiven naar oktober
De repetities en de voorberei-
dingen voor de tournee van Four 
Drags and a Funeral door het 
land liggen per maart stil. Door 
de strenge maatregelen was het 
onmogelijk om het stuk in te stu-
deren. Producent van Productie-
huis De Verbinding Hans Goes 

vertelt trots: ,,Gelukkig waren we 
er snel bij om alle voorstellingen 
die gepland stonden te verschui-
ven naar later dit jaar. Zo vindt al-
les nu plaats in oktober. De stads-
schouwburg van Haarlem wordt 
aangedaan op 13 oktober.”
Om de gemaakte kosten vanwe-
ge het verplaatsen te beperken, 
maar meer ook om het publiek 
te vermaken, is de ‘Trek de Drags 
door de Crisis Bingo’ in het leven 
geroepen. ,,Zolang je ballen hebt 
is er hoop, is een zin uit de voor-

stelling. Bingo is een vrolijk on-
derdeel in de voorstelling. En nu 
dus online een vrolijke steun in 
deze moeilijke periode. Want Bin-
go is als het leven; zolang je bal-
len hebt is er hoop!”, lacht Goes 
die zelf een van de ‘bingodames’ 
speelt.

De bingo is op 15 mei om 20.00 
live te volgen. Bingokaarten zijn 
van tevoren te koop via www.
fourdragsandafuneral.nl. (Foto: 
Arjan Boes)

Bijna de helft van alle meldingen in Noord-Holland:
Discriminatie vooral op grond 
van herkomst en huidskleur
Regio - Het aantal incidenten in 
Noord-Holland waarbij sprake 
was van discriminatie is in 2019 
nagenoeg gelijk gebleven ten op-
zichte van het jaar ervoor. Dat is 
opvallend, want landelijk laten 
de cijfers van de politie een stij-
ging zien van 17%. Ook bij de 
drie Antidiscriminatievoorzienin-
gen (ADV’s) in de politie-eenheid 
Noord-Holland is sprake van een 
daling, hier werden 290 discrimi-
natieklachten ingediend, in be-
handeling genomen en geregi-
streerd. Dat is 5% minder dan in 
2018, terwijl landelijk een lichte 
stijging van 1% zichtbaar is.

Discriminatie kan iedereen tref-
fen, maar wie worden er vooral 
door geraakt? Discriminatie van 
mensen met een migratieach-
tergrond of een donkere huids-
kleur wordt het meest gemeld. 
Iets minder dan de helft van de 
klachten gaat over discriminatie 
op grond van herkomst en huids-
kleur, bij zowel de ADV’ s (41%) 
als de politie (43%). Discriminatie 
op grond van herkomst en huids-

kleur is veelomvattend en lastig 
aan te pakken. Het gaat bijvoor-
beeld om mensen met een mi-
gratieachtergrond die een lage-
re kans hebben om te worden uit-
genodigd voor een sollicitatiege-
sprek. Mensen met een donkere 
huidskleur krijgen veel te maken 
met scheldpartijen vanwege hun 
huidskleur.

Bij de politie staan klachten op 
grond van (homo)seksuele ge-
richtheid op de tweede plaats: 
de politie registreerde hierover 
124 incidenten in 2019. Dit is circa 
een kwart van alle discriminatie-
incidenten (landelijk ligt dit rond 
de 30%). Het merendeel van de 
gemelde incidenten heeft betrek-
king op homoseksuele mannen. 
In 2019 is dit inclusief het onge-
richt schelden met het woord ‘ho-
mo’ erin tegen werknemers met 
een publieke taak. In 2019 kwa-
men bij de ADV’s in Noord-Hol-
land 23 klachten binnen op grond 
van (homo)seksuele gerichtheid. 
Het aantal klachten is hiermee 
hoger dan eerdere jaren. De stij-

ging heeft onder andere te ma-
ken met meldingen over het, in 
eerste instantie, niet vergoeden 
van kunstmatige inseminatie bij 
lesbische vrouwen en over de Na-
shville verklaring.

Mensen met een beperking of 
chronische ziekte hebben vooral 
te maken met ongelijke behande-
ling op de arbeidsmarkt, zo blijkt 
uit de meldingen bij de ADV’s. 
Moslims meldden zich de afge-
lopen jaren minder bij de ADV’s. 
Uit gesprekken met moslimor-
ganisaties komt echter naar vo-
ren dat er nog veel moslimvijan-
digheid wordt ervaren, met na-
me op straat en op sociale media. 
Bij de politie is in 2019 de speci-
�catie naar moslimdiscriminatie 
in de cijfers niet mogelijk. Bij de 
ADV’s in Noord-Holland kwamen 
in 2019 vijf klachten binnen over 
antisemitisme, evenals in 2018 
(1,5% van alle gronden). Negen 
procent van de registraties bij 
de politie in Noord-Holland (excl. 
Amsterdam) staat geregistreerd 
onder antisemitisme.

Fietsen voor een vaccin tegen corona
Regio - Vele �etsevenementen 
zijn of worden afgelast, maar in-
dividueel �etsen mag binnen de 
gestelde maatregelen van het 
RIVM nog wel. Tijdens de Solo-
Ride �ets je alleen, maar wel sa-
men met andere deelnemers de 
race tegen de klok om het coro-
navirus te stoppen! Als SoloRi-
der �ets je binnen of buiten en 
zamel je geld in om het onder-
zoek van het Erasmus MC naar 
een vaccin tegen het coronavi-
rus te steunen. Iedereen, jong 
en oud, die kan �etsen mag 
meedoen, want samen overwin-
nen we het coronavirus.

Onderzoekers in het Erasmus MC, 
het epicentrum van de gezond-
heidszorg in Nederland, werken 
op dit moment keihard om een 
vaccin te vinden voor het dode-
lijke coronavirus. Dat moet snel, 
want de tijd dringt en elke dag 
telt. Alleen daar is geld voor no-
dig. Daarnaast moeten mensen 
hun weerstand op peil houden 
om minder vatbaar te zijn voor het 
coronavirus, want zonder vaccin 

bestaat de kans dat je ziek wordt. 
Dus laten we de handen in één 
slaan en samen de strijd met el-
kaar aangaan.
Het concept van de SoloRide is 
simpel. Je �etst zo vaak en ver als 
je zelf wilt. De route, die bepaal je 
helemaal zelf. 
Deelnemers melden zich eerst aan 
via www.soloride.nl. Er zijn geen 
inschrijfkosten, maar we vragen 
een donatie. Nadat het account 
is geactiveerd kan de deelnemer 
lid worden van Club SoloRide op 
Strava. Fietsritten kunnen daarna 
worden gedeeld, als SoloRider, op 
Strava en/of social media met de 
hashtag #soloride. Dit om ande-

ren te inspireren en motiveren om 
ook mee te �etsen of te doneren.
Deelnemen aan de SoloRide kan 
tot het moment dat het RIVM be-
sluit om de maatregelen om al-
leen te sporten op te he�en. Op 
dat moment eindigt ook de SoloRi-
de. Houd je wel goed aan de regels. 
Fiets alleen en niet samen, houd 
1.5 meter afstand, beperk sociale 
contacten onderweg, blijf met ge-
zondheidsklachten binnen, �ets 
niet op vol vermogen om je im-
muunsysteem niet te zwaar te be-
lasten en volg de maatregelen van 
het RIVM op. Voor meer informatie 
en aanmelden: www.soloride.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Ilse Zaal voorgedragen als nieuwe 
gedeputeerde voor D66 Noord-Holland
Regio - De fractie van D66 
Noord-Holland draagt Ilse Zaal 
uit Zaandam voor aan Provin-
ciale Staten als opvolger van 
de op 12 mei aftredende Jack 
van der Hoek, die burgemees-
ter wordt van Schouwen-Dui-
veland. Zaal wordt verantwoor-
delijk voor de portefeuille eco-
nomie, landbouw en visserij, 
dierenwelzijn, bestuur, Euro-
pa, recreatie en toerisme. Pro-
vinciale Staten zullen op 18 mei 
over de voordracht een besluit 
nemen.

Ilse Zaal wordt door de Staten-
fractie van D66 getypeerd als een 
echt groene sociaal-liberaal met 
ruime ervaring in de Noord-Hol-
landse provinciale politiek. De 
adviescommissie over Zaal: ,,Met 
deze gedeputeerde is de bestuur-

lijke continuïteit gewaarborgd en 
blijft D66 een betrouwbare coali-
tiepartner. Ze is zowel een prag-
matisch als ambitieus bestuur-
der. Altijd op zoek naar feiten, 
weet zij gedreven vanuit de in-
houd een visie te ontwikkelen, 
maar maakt vanuit haar hart con-

tact met mensen. Met deze com-
binatie zal ze oppositie en coali-
tiepartijen, inwoners, onderne-
mers en organisaties bij haar be-
leid weten te betrekken met ster-
ke resultaten als gevolg. Ze is zich 
goed bewust van de rol die het 
college speelt in het duale bestel. 
Met rechtvaardigheid hoog in het 
vaandel en een scherp oog voor 
de belangen van zij die recht en 
ondersteuning verdienen, zal ze 
op eigen wijze vorm weten te ge-
ven aan het sociaal-liberalisme in 
Noord-Holland.”
Vicefractievoorzitter Amélie 
Strens heeft ad interim de ta-
ken van fractievoorzitter Ilse Zaal 
overgenomen. Zodra de Staten-
fractie van D66 weer aangevuld is 
met een nieuw Statenlid, zal op-
nieuw een fractievoorzitter geko-
zen worden. (Foto: aangeleverd)

Heldendoek voor zorgmedewerkers

Regio - Dinsdagochtend 12 mei, 
op de internationale dag van 
de verpleging, is bij de mede-
werkersingang van het Spaar-
ne Gasthuis een kunstwerk ont-
huld: een zogenoemd ‘helden-
doek’. Hiermee worden de me-
dewerkers van het ziekenhuis 
bedankt voor hun grote inzet 
in de coronacrisis. Burgemees-
ter Wienen van Haarlem onthul-
de samen met ziekenhuismede-
werkers het werk dat door kun-
stenaar TRIK is gemaakt.

Het werk van TRIK bestaat uit twee 
grote vinyldoeken die hij ontwor-
pen heeft. Van buiten naar binnen 
heeft hij de kleuren van de ambu-
lance en die van het Spaarne Gast-
huis gebruikt, met daarop een 
knipoog naar Ghostbusters (co-

vid-busters), het covid-virus, het 
logo van Haarlem, een portret van 
een anonieme verpleegkundige 
en verwijzingen naar teksten uit 
social media zoals ‘echte helden 
dragen geen cape’. Het werk hangt 
- niet te missen - meteen aan het 
begin van de �etsenkelder voor de 
ziekenhuismedewerkers.

Prikkelende 
interpretatie van de crisis
Enkele weken geleden vroegen 
medewerkers aan TRIK om de me-
dewerkersingang wat meer aan te 
kleden.
,,Ik geef in mijn werk artistiek vorm 
aan hoe ik de coronacrisis beleef,” 
vertelt hij. ,,Ik wilde daarom erg 
graag meewerken aan dit verzoek 
omdat ik grote bewondering heb 
voor de mensen in het ziekenhuis. 

Ikzelf maak prikkelend werk en 
geef een eigen interpretatie aan 
wat ik zie in de media. Daarmee 
wilde ik heel graag de ingang voor 
zorghelden verfraaien.”

Veel dank aan 
zorgmedewerkers
TRIK vroeg de gemeente Haar-
lem om hem met het kunstwerk 
te steunen en vond daar direct ge-
hoor. ,,We hebben grote bewon-
dering voor het fantastische werk 
dat de ziekenhuismedewerkers in 
de coronacrisis hebben verricht’’, 
zegt burgemeester Jos Wienen. 
,,Toen TRIK ons vroeg om hem te 
ondersteunen bij dit initiatief twij-
felden we geen moment. De dag 
van de verpleging is dan een heel 
mooi moment om hen daarvoor te 
bedanken.”

Elke dag langs 
het kunstwerk
IC-hoofd Tula van de Sanden, me-
disch leider IC Ben Vermin en zie-
kenhuisbestuurder Pieternel 
Hummelen, die namens de me-
dewerkers het kunstwerk onthul-
den, zijn het met de burgemeester 
eens: ,,Er is zoveel werk met hart 
en ziel verzet in het ziekenhuis, 
daar zijn we heel trots op. Dat on-
ze collega’s vandaag op deze ma-
nier daarvoor worden bedankt, is 
natuurlijk hartverwarmend. En el-
ke dag dat zij komen werken of 
weer naar huis gaan, zien zij ook 
dit bijzondere bedankje van TRIK 
en de stad Haarlem. Heel mooi.”

Medewerkers zijn blij met het cadeau. (Foto: Spaarne Gasthuis/Jan-Wil-
lem Deen)
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Donaties tijdelijk door sponsors verdubbeld:
Steun Stichting Zwerfkatten 
Havengebied IJmuiden
Velsen - Al zestien jaar ver-
zorgt Marya Dekker, samen 
met een team van vrijwilligers, 
zwerfkatten in het havenge-
bied van IJmuiden. Waar mo-
gelijk neemt ze katten mee 
naar een eigen opvangaccom-
modatie in Velsen-Noord en 
probeert ze om een nieuwe ei-
genaar voor het dier te vinden. 
De stichting van waaruit wordt 
gewerkt, is afhankelijk van do-
naties, maar een collecte hou-
den zit er, door de coronamaat-
regelen, niet in. Marya hoopt 
op girale giften, die tijdelijk 
door enkele sponsors nog eens 
�ink worden opgehoogd.

Onze verslaggever is pas enkele 
minuten aanwezig in één van de 
kattenverblijven, als kater Shoe-
� op schoot springt. ,,Shoe� is ei-
genlijk zijn naam, maar we noe-
men hem Sjoerd’’, zegt Marya. 
Ongeveer vier jaar geleden deed 
de eigenaar wegens persoonlij-
ke omstandigheden afstand van 
twee katers, broers van elkaar. 
De een leed aan suikerziekte en 
overleed intussen, Shoe� slijt nu 
zijn oude dag in gezelschap van 
een aantal andere katten in de-
ze opvanglocatie. ,,We hebben 
één keer geprobeerd om hem 
te herplaatsen, maar dat ging 
niet goed. Kleinkinderen wilden 
met hem spelen, terwijl hij liever 
met rust gelaten wilde worden. 
Ze hebben Shoe� toen vrij snel 
weer teruggebracht. We heb-
ben besloten om hem niet nog 
een keer te herplaatsen.’’ In to-
taal verblijven er ongeveer vijftig 
katten op deze locatie, verdeeld 
over drie verblijven. In de haven 
van IJmuiden worden nog meer 
katten verzorgd, dat zijn er naar 
schatting vijfenzeventig. ,,We 
voeren ze op zeven verschillende 
plekken, vroeger waren dat wel 
twintig plekken. Toen waren we 
ongeveer 2,5 uur per dag bezig 
met voeren. We zien nu de vruch-
ten van ons werk in de beginja-
ren. Het aantal katten neemt af.’’

Als in het havengebied een on-
bekende kat wordt aangetrof-
fen, proberen Marya en haar vrij-
willigers eerst om te achterha-
len waar het dier thuishoort. Lukt 
dat niet, dan wordt de kat in op-

vang genomen en gecastreerd. 
Maar sommige katten zijn zo ver-
wilderd dat ze in de opvangloca-
tie niet goed te houden zijn. In 
dat geval gaan ze terug naar de 
haven en krijgen ze daar elke dag 
te eten. 
Veel katers blijken de ziekte AIDS 
onder de leden te hebben en 
redden het niet. ,,Daarom is het 
belangrijk dat katers altijd ge-
castreerd worden, zo voorkomen 
we dat die ziekte zich verder ver-
spreidt.’’ Voordat Marya het ver-
zorgen van de katten in 2004 
overnam van haar voorgangster 
Paula, werkte ze parttime voor 
een tekstbureau. Nadat ze ar-
beidsongeschikt werd, besloot 
ze om zich te gaan inzetten voor 
de zwerfkatten. Om iets te kun-
nen betekenen voor de maat-
schappij, maar vooral ook uit pu-
re dierenliefde. Ze vertelt: ,,Ik ben 
geen mensenmens, daarom ben 
ik met dieren gaan werken. Ik be-
sefte niet dat je dan juist heel 
veel met mensen moet werken.’’ 
Dat geldt voor het opsporen van 
baasjes en het herplaatsen van 
katten, maar ook voor het wer-
ken met de achttien vrijwilligers.

De grootste voldoening haalt 
Marya uit het zien opbloeien van 
een verwaarloosde, verwilder-

de kat. ,,Gewoon door het dier 
een stukje vertrouwen te geven, 
want daar gaat het vaak mis.’’ In 
de afgelopen maanden zagen 
Marya en haar vrijwilligers va-
ker zwaar vermagerde katten 
op straat lopen. ,,Misschien van 
eigenaren die vastzitten in het 
buitenland door de coronacri-
sis? We weten het niet.’’ Feit is dat 
het opvangen en verzorgen van 
alle katten veel geld kost. ,,Jaar-
lijks zijn we 50.000 euro kwijt aan 
onder meer voer en kosten voor 
de dierenarts. In 2019 werd door 
onze collectanten 2000 euro op-
gehaald en dat geld missen we 
dit jaar. Dat staat gelijk aan twee 
maanden dierenartskosten.’’ 
Daarom is Marya nu gestart met 
de 50%-actie, die ze ook rond de 
kerstdagen heeft gehouden. Van 
alle donaties die deze maand 
worden overgemaakt met daar-
bij de vermelding 50%-actie, 
wordt het bedrag door twee 
sponsors en een particulier met 
50% verhoogd. Bovendien wordt 
het gedoneerde bedrag tot een 
maximum van 1250 euro vanuit 
een fonds van Stichting Dieren-
lot verdubbeld. 

Kijk op www.zwerfkattenijmui-
den.nl voor de donatiemogelijk-
heden. (Bos Media Services)

Draaiorgel Mascotte vrolijkt 
bewoners van De Hofstede op
Velserbroek - Vrijdag speelde 
draaiorgel ‘Mascotte’ weer vro-
lijke deuntjes in de Aletta Ja-
cobsstraat voor bewoners van 
woon/zorgcomplex De Hofste-
de. Draaiorgelman Henk van 
de Heuvel laat zijn orgel in op-
dracht van Stichting Welzijn 
Velsen zijn werk doen. ,,Ik doe 
dit graag en ik krijg leuke re-
acties van de mensen. Vorige 
week werkte het weer minder 
mee, maar vandaag schijnt de 
zon weer volop. Prima toch?”, 
lacht Henk tevreden. 

Terwijl hij zijn draaiorgel een stuk-
je verder rijdt, vertelt bewoonster 
mevrouw Kok, 83 jaar, die in haar 
tuintje van het spektakel geniet, 
dat zij het een leuke actie vindt. 
,,Gezellig hoor. Ik hou er wel van. 
Ik zit hier heerlijk in het zonnetje 
te genieten. Wel met een muts-
je op!” Zij wijst op haar �atteu-
ze �aphoed. Op de vraag of me-
vrouw Kok van haar voornaam 

Annie heet, antwoordt zij ontken-
nend en wijst naar boven. Toeval-
lig is bovenbuurvrouw oma An-
nie jarig, vandaar de mooie feli-
citatie met stoepkrijt op het trot-

toir. 
Meer informatie over de route, 
die de Mascotte wekelijks a�egt, 
vindt u op www.welzijnvelsen.nl. 
(Arita Immerzeel)

Henk van de Heuvel poseert trots bij zijn draaiorgel.

Weinig enthousiasme 
over dragen mondkapje op veerpont

In het wachthuisje aan het eind 
van de Pontweg in Velsen-Noord 
tre�en we de 47-jarige heer Keirs-
gieter. Om de dag maakt hij ge-
bruik van de veerpont om zijn 
taak als mantelzorger te kunnen 
vervullen. Normaal gesproken 
zou hij met zijn brommer voor de 
sluizenroute kiezen, maar die is 
langdurig gestremd vanwege de 
aanleg van de nieuwe grote zee-
sluis.
,,Dat kost me alles bij elkaar een 
uur extra tijd’’, reageert hij. Hij 
wijst op het feit dat, nog voordat 
de werkzaamheden aan de zee-
sluis van start gingen, was be-
loofd dat de sluizenroute open 
zou blijven voor het verkeer. ,,Dat 
staat zwart op wit in de notu-
len van de inspraakbijeenkomst.’’ 
Noodgedwongen maakt hij nu 
gebruik van de veerpont. Een 
mondkapje? Nee, dat is hij niet 
van plan te gaan dragen. ,,Ik heb 
toch een helm op? Die kan ik he-
lemaal afsluiten.’’

De 16-jarige Yallishia woont in 
Heemskerk en werkt in IJmuiden. 
Ze staat elke dag wel vier keer 
met haar scooter op de veerpont. 
Over het dragen van een mond-
kapje is ze niet enthousiast. ,,Ik 
vind het allemaal wat overdreven. 
Je kunt sowieso op de pont best 
anderhalve meter afstand hou-
den, helemaal met de scooter.’’ 
Ook de 42-jarige Claire is van me-
ning dat je voldoende afstand tot 
elkaar kunt houden op deze veer-
pont en dat een mondkapje daar-
om niet echt nodig is. Zij maakt 
twee keer per week gebruik van 
de verbinding tussen de noord- 

en zuidkant van Velsen. De 26-ja-
rige Ari uit Haarlem is een ande-
re mening toegedaan. Hij is de 
Nederlandse taal niet machtig, 
maar bevestigt in het Engels dat 
het dragen van mondkapjes een 
goed idee is. ,,Good for health’’, 
zegt hij. Als we ook de dienst-
doende pontwachter om een re-
actie vragen, verwijst hij in eerste 
instantie naar de perswoordvoer-
der van zijn werkgever. Maar als 
blijkt dat we benieuwd zijn naar 
zijn persoonlijke mening, wil hij 

er wel iets over kwijt. ,,Als de baas 
zegt dat het moet, dan gaan we 
het doen. Maar daar kun je het 
natuurlijk ook niet mee eens zijn.’’ 
Hij begrijpt echter de noodzaak 
van de maatregel wel, gezien het 
feit dat er in de ochtenden op 
werkdagen sprake is van grote 
drukte als honderden scholieren 
gebruik maken van de veerdienst.

Het lijkt erop dat de meeste men-
sen een mondkapje op de veer-
pont niet nodig vinden. Met de-
ze opgedane kennis keren we op 
de �ets huiswaarts. En dan op-
eens, aan het einde van de Wij-
kerstraatweg, trekt een wappe-
rend object de aandacht. Het 
is een mondkapje, waarvan de 
touwtjes verstrikt zijn geraakt in 
een boomtak. Het moest kenne-
lijk zo zijn... (Bos Media Services)

Velsen - Vanaf 1 juni wordt in het openbaar vervoer het dragen 
van een mondkapje verplicht. De overheid heeft hiertoe beslo-
ten omdat het hier vaak niet mogelijk is om de geadviseerde an-
derhalve meter afstand tot elkaar te houden. Door een woord-
voerder van GVB werd aan omroep AT5 bevestigd dat ook op de 
veerponten over het Noordzeekanaal een mondkapje zal moeten 
worden gedragen. Reden voor deze krant om de meningen van 
de passagiers te gaan peilen.

Vanaf maandag 18 mei
Bibliotheek Velsen gaat weer open
Velsen - Bibliotheek Velsen is 
vanaf 18 mei weer geopend. ,,We 
zijn blij dat we met kleine stap-
jes weer opengaan voor publiek, 
maar natuurlijk zijn wij vanwe-
ge het coronavirus genoodzaakt 
bepaalde maatregelen in te voe-
ren’’, aldus woordvoerster Anouk 
van Marsbergen. ,,Omdat we te 
maken hebben met strenge af-
stands- en hygiëne eisen, zijn we 
vanaf nu de ‘‘anderhalvemeterbi-
bliotheek’’. We richten de biblio-
theek zo in dat het voor alle be-
zoekers én medewerkers veilig is 
om de bibliotheek te bezoeken.’’ 
Vanaf 18 mei is het ook weer mo-
gelijk te reserveren, houd er reke-
ning mee dat er minimaal 72 uur 
quarantaine-tijd zit op alle gere-
serveerde materialen.

De bibliotheken starten met aan-
gepaste openingstijden en met 
een beperkt aantal bezoekers te-
gelijk. Met de inachtneming van 
de volgende regels:
• Materialen inleveren voor bin-
nenkomst via de buitenbrieven-
bus.
• Gebruik van een mandje en 
schone latex handschoenen is 
verplicht. (Bij voorkeur zelf mee-
nemen).
• Leescafé, internetpc’s, werk/stu-
die en leesplekken en toiletten 
zijn gesloten.
• Volg route en aanwijzingen per-
soneel en houd afstand.
• Kom indien mogelijk alleen en 

blijf thuis bij (lichte) klachten.

De aangepaste openingstijden:
Bibliotheek IJmuiden: dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 10.00 
tot 12.00 uur alleen kwetsbare 
groepen zoals 60-plussers. Op die 
dagen van 13.00 tot 16.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 14.00 

uur voor iedereen.
Bibliotheek Velserbroek: maan-
dag en woensdag van 10.00 tot 
12.00 uur alleen kwetsbare groe-
pen zoals 60-plussers. Op die da-
gen van 13.00 tot 16.00 uur en 
op zaterdag van 10.00 tot 14.00 
uur voor iedereen. (Foto: aange-
leverd)



Sociale huurwoningen

Het nieuwbouwproject Stadspark fase 5b aan de Radarstraat in IJmuiden, van Velison Wonen, wordt binnenkort opgeleverd. Stadspark fase 5b bestaat 
totaal uit 54 woningen, waarvan 27 woningen verdeeld over 3 woonlagen worden verhuurd in de sociale verhuur. De woningen zijn geschikt voor 
starters op de woningmarkt. Iedere woning heeft zonnepanelen voor eigen gedeeltelijke energieopwekking. De eerste en tweede verdieping zijn met 
een trap toegankelijk. In het gebouw zit een collectieve inpandige berging voor fietsen.
Vanaf 18 mei tot 25 mei 2020 worden de woningen aangeboden op www.mijnwoonservice.nl. 

Woningtypes

• 4 benedenwoningen, 2 kamers, ca. 34 m2 (GO) (voorrang onder  
de 23 jaar, tijdelijk contract van 5 jaar met behoud inschrijfduur).

• 3 benedenwoningen, 3 kamers, ca. 53 m2 (GO).
• 10 woningen op de eerste verdieping, 2 kamers, ca. 40 m2 (GO).
• 10 woningen op de tweede verdieping, 2 kamers, ca. 40 m2 (GO).

Huurprijzen

4 woningen in het segment € 417,18 (netto huur) 
3 woningen in het segment € 602,68 (netto huur)
20 woningen in het segment € 562,52 (netto huur)

De servicekosten bedragen € 26,59 per maand.

Belangstelling?

Vanaf 18 mei tot 25 mei 2020 kunt u reageren op de aangeboden woningen via www.mijnwoonservice.nl. Hier vindt u ook informatie over de  
voorwaarden om voor een woning in aanmerking te komen. Nadat de reactietermijn is verlopen, worden de kandidaten op positie van inschrijfduur 
verzocht de intakegegevens ter controle aan te leveren. Na controle van die gegevens zal de kandidaat, bij aanvang op papier, een keuze maken 
voor een woning die onder de desbetre�ende advertentie vallen. De bezichtiging van de woning zal in verband met de huidige coronamaatregelen 
passend worden afgestemd. 

Nieuwbouwproject Stadspark IJmuiden

Velison Wonen, Sluisplein 25, 1975 AG IJmuiden 

E. info@velisonwonen.nl, I. www.velisonwonen.nl

Welkoop
potgrond universeel 
Hoogwaardige potgrond met voeding 
voor de eerste 2 maanden.
Inhoud 70 liter.
3 stuks 23.37 nu 15.58
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Exclusief 
te koop 
bij Welkoop

Tom vertelt in zijn eigen boek ‘Tuinieren 
met Tom’ hoe je jouw droomtuin aanlegt 
en in topconditie houdt.

Per seizoen neemt hij je mee in zijn tuin.
Met 25 onmisbare tuintips, leuke anekdotes,
inspirerende foto’s en handige weetjes voor
tuinplezier het hele jaar door. Haal ‘m in
de winkel of op welkoop.nl

Haal het beste 
uit je tuin met 
Tom Groot

17.95

12.95
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SANTPOORT-NOORD
Hagelingerweg 210 (hoek Biezenweg)
Tel.: 0235 - 37 03 57

59.95
64.95

5.25
7.50

PAKKET 
VOGELVOEDING 
• Voor buitenvogels
•  Inhoud 5-mixslinger, pindanetje,  

zonnebloempitnetje, 4 mezenvetbollen  
en winterstrooivoer

20% 
KORTING

Volledige  
Amerikaanse 
Kurt S. Adler 
collectie

Aanstaande zondag laatste  

koopzondag  van 10.00 - 17.00 uur 

Donderdag koopavond  tot 21.00 uur

KUNSTKERSTBOOM 
• Type Swiss forest
• Gemakkelijk op te zetten
• Hoogte 155 cm

Ook verkrijgbaar in 185 cm en 215 cm

DE MOOISTE KERSTSHOW  
BIJ WELKOOP SANTPOORT!

5 JAAR GARANTIE
2.99

3.99

OPENHAARDHOUT
•  Eiken-, essen- en beukenhout
•  In netzak
•  Inhoud 22 dm3
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WOLF-Garten elektrische 
gazonmaaier A340E
Voor gazons tot 400 m². Vermogen 
1400 watt. Werkbreedte 34 
cm. Centrale hoogteverstelling. 
Mulchfunctie. Incl. opvangzak 30 liter.

159.-

139.-
Ook verkrijgbaar:  
Type A320E 99.- nu 89.-
Type A370E 189.- nu 169.-
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JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-
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Welkoop 
organische 
gazonmest 
Inhoud 20 kg.

  Snelle en lange werking  
van 3 maanden 
 Geeft een vol en diepgroen gazon

29.95

24.95
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20%
KORTING

Intex zwembad Frame Pool
Afmeting 300x200x75 cm. Gemakkelijk op 
te zetten. Excl. fi lterpomp.

89.95 

75.-
Ook verkrijgbaar: Frame Pool 260x160x65 cm. 69.95 nu 59.95

Alle Nature regentonnen
Inhoud 100, 120, 210 of 250 liter.
Bijv. regenton 100 liter 46.95 nu 37.56
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Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
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Coronavirus en uw bezoek 
aan een Podozorg praktijk - 
Blog - Podozorg Nederland

podozorg.nl
Omdat het coronavirus van mens tot 
mens overdraagbaar is, blijft goede 
hygiëne van belang. Door de uit-

braak van het coronavirus nemen we 
nieuwe maatregelen.

GOED NIEUWS! 
GROEN LICHT!

Wij zijn verheugd iedereen te 
kunnen mededelen dat wij onze 
werkzaamheden, vanaf deze 
week, weer langzaam verder 
mogen uitbreiden.

Naast zorg op afstand is het nu 
in toenemende mate mogelijk 
om patiënten in de praktijk te 
zien. U kunt dus weer met een 
gerust hart een afspraak bij ons 
maken!

Wij zorgen natuurlijk voor een 
veilige werkomgeving!

Kijk voor meer informatie 
op: https://podozorg.nl/blog/
coronavirus

Te koop:
Zinken tijl 75 ltr. ovaal 35,0, ijzeren 
mand, korf, rond 35,-. Zeis 40,-, dames 
beach cruiser, tr. tr. rem, 26” 100,-. Tel: 
023-5255325
Te koop:
3-Del. vazenset 200,-, koets met 
gouden paarden 100,-, fototoestel 
met hoes 50,-. Tel: 0251-224306
Te koop:
Satelietschotel, compl. 150,-, boed-
dhabeeld, groot, nw. 150,- nu 100,-, 
fondueset 10,-, ds. vooorraadbussen 
10,-, 2 boeken van Elvis en Willy 
Albertie 15,-, vierkant bak zwart 5,-. 
Tel: 0255-757228
Te koop:
Hartman ligstoel met kussen, hoes 
en regenhoes 50,-. Rumpot 15,-. Tel: 
06-55592995
Te koop:
Nordic Walkingstokken, 1.15 mtr. 7,-, 
beugel voor Maxi Cosi achter op de 
�ets 10,-, anoloog weegschaal 8,-. Tel: 
023-5271991
Te koop:
Kl. opoe�ets, 26” met kratrek, geheel 
nagezien 79,-, hark 5,-, kruissleutel 5,-. 
Tel: 06-15273320
Gevraagd:
Wie helpt mij aan 3 Flagstones. Mijn 
dank. Tel: 0255-517732
Te koop:
2 Pers. bed 140 x 200 met achterwand 
en 2 nachtkastjes, kl. wit, 100,-. Tel: 
0255-517732
Te koop:
Zadels: veelzijdigheidzadel, 50,- 
stockzadel voor buitenritten, 100,-. 
Tel. 06-44712703
Te koop:
Leuke beeldjes zoals oma en opa 
nu voor 1,50 p.stuk,veel keuze. Voor 
kastje of vitrine. Tel. 06-17455604
Te koop:
Skeelers Zandstra, maat 41, 25,- met 
knie- en handbeschermers. Tel. 
06-20189637
Te koop:
Boek: Het charisma van Adolf Hitler, 
met miljoenen doden, in nieuwstaat, 
10,-. Tel. 06-36213500
Te koop:
Donald Duck,div. jaargangen, 52 
st. 7,50, losse nummer 0,15. Tel: 
023-5390914

Te koop:
Wastafel, onderkast en spiegel, 60,-. 
Tel: 0255-532790
Te koop:
Klaptafel (ikea) voor aan muur 79 x 53 
cm, 25,-. Metalen rolhordeur 2.05 mtr 
hoog, 25,-. Tel. 06-21695731
Te koop:
Zwaar wit vliegengordijn ca. 90 cm 
breed, te zien op www.Sun-arts.Com, 
25,-. Tel. 0251-222401

Gratis afhalen:
6 m2 betonklinkers, grijs, nieuw.  
Tel. 06-55577777
Te koop:
Z.g.a.n. Wolfcraft laminaatsnijder, 
geheel compleet in originele 
doos, incl. beschrijving. 25,-. Tel. 
06-37341974
Gevonden:
In Beeckestijn, 2 sleutels en touwtje. 
Tel: 06-10834052

Te koop:
KLM-huisje 10,-, oma�ets, 2 jr. 
oud, wit met logo van Felix de Kat, 
eventueel m. krat, tr. tr. rem, anti 
lekbanden 200,-. 
Tel: 06-23524668
Te koop:
Mooie dames�ets, 3 jr. oud, alu. 
frame, Gazelle City, 7 versn. trom. 
rem, Axa Defender slot, i.g.st. 250,-. 
Tel: 06-19190385

Te koop:
Boek: golf handboek, de complete 
gids. 2005. 220 blz. Isbn 90-68252682, 
als nieuw. Slechts, 2,50. Tel. 0255-
756587
Te koop:
10 grote letter boeken, romans, heel 
goed voor 8,-. Tel: 023-8881492
Gevonden:
Babyschoentje Adias, roze/wit in Van 
Nieuwkoopstraat. Tel: 06-26474389

Te koop:
Houtskool barbecue, zuil model.
Werkhoogte 75 cm. Grill opp. 45 cm. 
In hoogte verst. baar. Regelb. lucht-
toevoer. 15,-. 
Tel. 06-45609565
Te koop:
Gazelle 16 inch jongens�ets, met 
hand en terugtraprem, 4-7 jr. i.z.g.st. 
85,-. Contactloos ophalen. 
Tel. 023-5254462
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Op Kennemerboulevard
Posters geven woorden 
aan het nieuwe normaal

IJmuiden - Op de Kennemer-
boulevard zijn twee posters aan-
geplakt waarop de teksten te le-
zen zijn ‘HET NIET NORMAAL VIN-
DEN IS HET NIEUWE NORMAAL’ 
en ’WEER DURVEN IS HET NIEU-
WE NORMAAL’. De teksten zijn 
ondertekend door Georgie’s. On-
derzoek op Google.nl leert ons, 
dat Georgie’s een evenementen-
organisatie is, die onder andere 
jaarlijks in Ruigoord het festival 
‘Wuntergarten’ organiseert. Door 
de coronamaatregelen is ook dat 
evenement tot nader order uitge-
steld. (Arita Immerzeel)

Aan de Stelling in Velserbroek
Personenwagen
volledig uitgebrand
Velserbroek - De brandweer is 
zondagavond met groot materi-
eel uitgerukt nadat er brand was 
ontstaan aan de Stelling in Velser-
broek. Rond tien voor twaalf kwam 
de melding dat er een woonboot 
in brand zou staan. Al vrij snel 
werd er opgeschaald naar mid-
delbrand. Gelukkig bleek het uit-

eindelijk niet om een woonboot 
te gaan maar stond er een gepar-
keerde personenwagen in lichter-
laaie. De brandweer heeft het vuur 
geblust maar kon niet voorkomen 
dat de wagen helemaal uitbrand-
de. Het is nog onduidelijk wat de 
oorzaak van de brand is geweest. 
(Foto: Michel van Bergen)

Lief reetje
Santpoort-Noord - Vrijdagmor-
gen om een uur of elf keek Dine-
ke Beuker vanaf haar balkon op 
de Spaarnberglaan het Burge-
meester Rijkenspark in en keek 

regelrecht in de ogen van een 
schattig reetje. Het reetje stond 
stil, keek strak terug en liet zich in 
deze mooie foto vangen (foto: Di-
neke Beuker)

Online collecte Longfonds
Regio - Van 11 tot en met 16 mei 
is de collecte van het Longfonds. 
Dit jaar gaan ze vanwege het co-
ronavirus niet langs de deuren, 
maar collecteren ze online. Met de 
opbrengst maakt men doorslag-
gevend longonderzoek mogelijk. 
Dat is nu meer dan ooit nodig.

Corona beneemt ons de adem
Het coronavirus maakt in één klap 
duidelijk hoe belangrijk je lon-
gen voor je leven zijn. Het Long-
fonds strijdt voor 1,2 miljoen men-
sen met een longziekte én voor 
iedereen die blijvende longscha-
de overhoudt aan het coronavi-
rus. Door informatie te verstrek-
ken en een luisterend oor te bie-
den. En door doorslaggevend on-
derzoek naar longherstel mogelijk 
te maken. 

Vrij ademen
Babette van Daal is één van de on-
line collectanten. Toen ze 30 jaar 
was, kreeg ze te horen dat ze ern-
stig longemfyseem had. Die ziek-
te beschadigde haar longen zo 

erg dat er nog maar één redmid-
del was: donorlongen. Geluk-
kig heeft ze die gekregen. Ze kan 
weer vrij ademen! Voor alle men-
sen met een longziekte heeft ze 
een droom: ,,Ik hoop dat we in 
de toekomst longweefsel kunnen 
herstellen. Want vrij ademen gun 
ik iedereen.”

Steun onderzoek naar longher-
stel
Help ook mee! Geef aan de online 
collectant, scan de QR code of ga 
naar longfonds.nl.

Vervolg tips om (mentaal) 
gezond te blijven (slot)
Velsen - Vandaag de laatste tips, 
die binnendruppelden op de re-
dactie. Hartelijk dank daarvoor!

Tip 33
Wees je bewust van ‘mondhoek-
momentjes’, dus wat of wanneer 
komt er een glimlachje? Creëer 
zo’n moment zelf, zoek het op. 
Appen met een vrolijke vriendin, 

eet eens een wit bolletje, waar je 
altijd een verantwoorde donker-
bruine boterham eet of een leu-
ke foto laten afdrukken.

Tip 34
Huisdieren doen stress en een-
zaamheid verlagen. Aai ze veel, 
het helpt om te ontspannen. En 
ze bieden een luisterend oor.

Houd vol!
IJmuiden - Hier en daar in IJmuiden verschijnt het werk van onbeken-
de straatartiesten die ons met hun prachtige werk een hart onder de 
riem steken. Dit bij de ingang van het Visserhuis. Hartelijk bedankt! 
(Foto: Johan Wijbenga)

Zijn jullie al een beetje gewend 
aan de nieuwe situatie? Ik moet 
zeggen dat ik het best �jn vind. 
We hebben meer tijd om te le-
zen, en voor te lezen. Het is zelfs 
zo dat mijn zoon elke avond al 
beeld bellend wordt voorgele-
zen door opa. Ook heb ik het ge-
voel dat ik meer het seizoen mee-
maak, en dat de liefde die ik voel 
voor mijn gezin, familie en vrien-
den nog meer verdieping krijgt. 
En over de liefde gaat het boek 
dat ik deze maand graag aan jul-
lie voorstel.

Middag, geschreven door Rebec-
ca Dautremer, uitgegeven door 
het Davidsfonds.
Dit boek is indrukwekkend. Niet 
per se door het verhaal. Dat is ei-
genlijk een liefdesverhaal over 
wachten op elkaar, en dus de lief-
de.
Nee, dit boek is echt heel bij-
zonder. Het lijkt wel of je er echt 
doorheen kunt lopen. Het voelt 

alsof jij wordt aangesproken en 
de route bewandelt die de vertel-
ler aan jou vertelt.
En dat wordt nog eens extra bij-
zonder doordat iedere pagina 
een kunstwerk op zich is. Elke pa-
gina is namelijk een knipkunst-
werk. Ik hoop echt dat jullie dat 
zien op de foto. Want dit boek is 
het echt waard om gezien te wor-
den. Enorm onder de indruk, dat 
ben ik van dit kunstwerk.
“Voor een geslaagd afspraakje 
moet je met zijn tweeën zijn (oOp 
zijn minst). Je spreekt een plek af, 
een dag en een tijd: ’s middags 
bijvoorbeeld, om twaalf uur pre-
cies. Als de twee die het betreft 
op de juiste tijd op de overeen-
gekomen plek, dag en tijd aan-
wezig zijn, ja, dan is er een grote 
kans dat het afspraakje een suc-
ces wordt! Eigenlijk heel eenvou-
dig allemaal.
Maar soms loopt alles anders…”

Heel veel leesplezier!

He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.

Partijen pleiten 
voor cultuureducatie
op basisscholen
Velsen - De lokale fracties van D66 
en GroenLinks pleiten voor de in-
voering van cultuureducatie bin-
nen schooltijd in het basisonder-
wijs. De raadsleden Marc Hillebrink 
van D66 en MaartenJan Hoekstra 
van GroenLinks stellen in een brief 
aan de gemeenteraad: ‘Op de pers-
conferentie van premier Rutte van 
21 april werd bekendgemaakt dat 
kinderen en jongeren vanaf 29 april 
weer de ruimte krijgen voor buiten-
sport en -spel.  Dat is goed nieuws, 
want zo kunnen ze hun energie 
weer kwijt en kunnen ze weer ple-
zier maken met elkaar. In de uitwer-
king zien we dat gemeenten wordt 
gevraagd om hier met de sportver-
enigingen nadere afspraken over 
te maken. Echter, jonge Velsena-
ren hebben allemaal hun eigen ta-
lent en niet elk kind maakt op de-
zelfde manier plezier. Theater, dans, 
muziek maken en andere creatie-
ve bezigheden zouden met mooi 
weer ook heel goed buiten kun-
nen. Verenigingen en instellingen 

willen ook graag weer aan de slag 
met cultuurparticipatie en cultuur-
educatie na schooltijd.’
De raadsleden vinden bovendien 
dat er in de huidige situatie ook 
ruimte is voor cultuureducatie bin-
nen schooltijd: ‘Het huidige onder-
wijs is een behoorlijke puzzel voor 
de leraren. Terwijl zij een halve klas 
lesgeven, hebben zij de andere 
helft van de klas die zij nog online 
moeten bedienen. En juist nu wil-
len we extra aandacht hebben voor 
de ontwikkeling van kinderen. Cul-
tuureducatie onder schooltijd zou 
hierbij ook een rol kunnen spelen.’
Zeker nu, tijdens de Coronacrisis, 
zien beiden partijen cultuurparti-
cipatie en cultuureducatie net als 
sport als een middel om de bin-
ding in onze Velsense samenleving 
te versterken. Zij vragen het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders nader te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn ten aanzien 
van cultuurparticipatie en cultuur-
educatie van de jeugd.

Vlag zorgt voor raadsel
Santpoort - Het is 8 mei 2020; 
75 jaar geleden kwamen de eer-
ste Canadezen van het Hastings 
and Prince Edward Regiment om-
streeks 11.00 uur de gemeen-
te Velsen bij Santpoort binnen-
rijden. Het zijn twee verkenners 
op de motor, die weldra omringd 
worden door uitzinnige dorpsbe-
woners. Het startsein voor de Be-

vrijdingsfeesten in Velsen. Over-
al hingen toen vlaggen uit. Hoe 
anders 75 jaar later, als alle festi-
viteiten afgelast zijn vanwege de 
coronacrisis. Deze oude Canade-
se vlag, uit oorlogstijd, wapperde 
vorige week in Santpoort als wa-
re voor geheel Velsen en leverde 
verbaasde blikken op.  Nu weet u 
waarom. (Foto aangeleverd)





Ontstaan en eerste successen
Het is 1984. Producer, marketeer voor platenlabels en radio-dj 
Pete Waterman zet zijn eigen bedrijf en platenlabel op, PWL (Pe-
te Waterman Limited) in London, nadat hij begin jaren 80 als pro-
ducer succes heeft geoogst met onder meer Nik Kershaw en Mu-
sical Youth (de hit ‘Pass The Dutchie’). Na een ontmoeting met 
musici en songwriters Mike Stock en Matt Aitken klikt het met-
een en besluiten de drie samen te gaan werken en liedjes te gaan 
schrijven en te produceren, onder hun naam Stock/Aitken/Water-
man, ook wel afgekort als SAW.  Dit gebeurt aanvankelijk in ver-
schillende studio’s maar later in het eigen PWL-studiocomplex, 
gevestigd in de wijk The Borough in Londen. De gouden combi-
natie van songwriters Stock en Aitken met melodieën die blijven 
hangen en het fingerspitzengefühl in de muziekbusiness van Wa-
terman, blijken een schot in de roos te zijn.

Aanvankelijk is de muziek gericht op de snelle discostroming 
Hi-NRG (Hi Energy), die razend populair is in het ondergrondse 
clubcircuit. Zij voorzien in deze muziekstijl de Amerikaanse drag 
queen Divine van twee bescheiden hits, te weten “You Think 
You’re A Man’ en ‘I’m So Beautiful’. In dezelfde stijl behalen zij in 
1984 hun eerste Britse top tien succes met zangeres Hazell De-
an met de hit ‘Whatever You Do, Wherever You Go’. Dit Hi -NRG 
geluid, met Italo Disco-invloeden trekt de aandacht van de extra-
vagante showman Pete Burns, voorman van de Liverpoolse band 
‘Dead or Alive’. Het is precies het geluid dat hij zoekt voor zijn 
band. Hij vraagt SAW of ze zijn volgende single ‘You Spin Me 
Round (Like A Record)’ en het album ‘Youthquake’ willen pro-
duceren. Hoewel het eigenzinnige karakter van Pete Burns tij-
dens de opnames weleens botst met SAW, wordt de single You 
Spin Me Round van Dead or Alive een instant wereldwijd suc-
ces. Het is de eerste nummer een hit voor het producerstrio. In 
1985 zoeken SAW, naast Hi-NRG, ook de invloed van meer soul 
en Motownsound op. Dit resulteert in songs voor O’Chi Brown 
met ‘Whenever You Need Somebody’ (later ook voor Rick Astley) 
en The Three Degrees, die een bescheiden hit scoren met ‘The 
Heaven I Need’. Een wereldsucces heeft echter zangeres Prin-
cess met de hit ‘Say I’m Your Number One’. Ook haar debuutal-
bum scoort goed.

In dat jaar observeert Pete Waterman een bandje met Rick Astley 
in een lokaal etablissement. Hij vraagt hem om bij PWL te komen 
werken om de ins-en-outs van de muziekbusiness te leren. Rick 
Astley werkt eerst als koffiejongen in de PWL studio’s  en neemt 
op Nieuwjaarsdag in 1986 ‘Never Gonna Give You Up’ op. Wa-
terman acht het echter nog te vroeg om deze single uit te bren-
gen. Het zou later het grootste succes van SAW worden. 

Rijzende sterren Mel & Kim en Rick Astley
In 1986 begint de bestorming van de hitlijsten pas echt. Siobhan 

Fahey van de groep Bananarama vraagt SAW de cover van de 
voormalige klassieker ‘Venus’ van de Nederlandse band Shoc-
king Blue voor hen te produceren met dance en Hi-NRG-invloe-
den. ‘Venus’ wordt een nummer een hit in de Verenigde Staten 
en scoort wereldwijd hoog in de hitlijsten. De samenwerking met 
Bananarama blijkt het producerstrio geen windeieren te leggen. 
Het volgende album ‘Wow’ verkoopt bijzonder goed, met de hits 
‘I Heard A Rumour’ en ‘Love In The First Degree’. Maar tevens 
vallen de ogen van SAW op de twee spontane  Londonse zusters 
Mel en Kim Appleby.  Hun stylish voorkomen met hoeden en uit-
gekiende danspasjes vallen goed in de smaak. Voor hen schrijven 
ze ‘Showing Out’ en ‘Respectable’ die beide nummer een note-
ringen worden in onder andere Nederland. De zusters Appleby 
zijn ongelooflijk populair. Helaas sterft Mel Appleby op het hoog-
tepunt van hun succes aan de gevolgen van een tumor op 23-ja-
rige leeftijd.

Vele artiesten vinden hun weg bij SAW: Sinitta, Hazell Dean, 
Samantha Fox en zelfs oude soul artiesten als Edwin Starr. In 
1987 komt de grote klapper pas echt voor SAW: ‘Never Gonna 
Give You Up’ van Rick Astley wordt uitgebracht en wordt wereld-
wijd de best verkochte single van 1987. Opgevolgd door ‘When-
ever You Need Somebody’. Het gelijknamige album is een door-
slaand succes en Rick Astley is vanaf dat moment een wereldster.

Soapsterren beroemd: Kylie Minogue en Jason Donovan
In 1988 wordt het succes onverminderd voortgezet en valt het 
oog op de Australische soapster Kylie Minogue. Ze wordt uitge-
nodigd in London om een single op te nemen. Alleen waren SAW 
dat door de drukte even vergeten. Terwijl Kylie Minogue op de 
gang zit te wachten wordt in 5 minuten ‘I Should Be So Lucky’ 
gepend. Het wordt de zoveelste nummer een hit voor het trio. 
Ook collega soapster uit Neighbours doet het goed: Jason Dono-
van. De single ‘Too Many Broken Hearts’ en het duet  met Kylie 
Minogue ‘Especially for you’ prijken wederom op nummer 1 we-
reldwijd. Ook voorzien SAW onze eigen  Dolly Dots van een sin-
gle: ‘What A Night’, een bescheiden top twintig hit.

Donna Summer en Cliff Richard
Dan dient zich een andere grote ster aan uit de Verenigde Staten: 
Donna Summer. De diva vliegt voor de opnames naar London. 
Pete Waterman verklaart: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt; ie-
mand die alles in een keer foutloos en makkelijk inzingt. Dat ma-
ken we weleens anders mee!” Donna Summer scoort hoge ogen 
met ‘This Time I Know It’s For Real’. De kenners beschouwen het 
door SAW geproduceerde album ‘Another Place and Time’ als 
een meesterwerk. Er komen plannen voor een tweede Donna 
Summer-album in 1989, maar die worden afgeblazen door con-
tractonderhandelingen.
SAW had hiervoor al een gloednieuwe single klaarliggen: ‘Hap-

pening all over again’. Dit nummer wordt aan de Amerikaan-
se Lonnie Gordon gegeven die hiermee wederom een grote hit 
scoort. In 1989 scoort ook Cliff Richard in Groot-Brittannië nog 
een grote SAW-hit met ‘I Just Don’t Have The Heart’.

Einde samenwerking
Door de veranderingen in stijlen van de popmuziek, ebt het suc-
ces van SAW langzaam weg in de jaren 90. Er zijn nog wel suc-
cesjes zoals ‘When I am Good and Ready‘ voor swingbeatzange-
res  Sybil. Enkele jaren terug had de Pluswijzer met haar nog een 
exclusief persoonlijk interview.
Het PWL platenlabel was nog we; succesvol met de hits van 
2-Unlimited als ‘Twilight Zone’ en ‘No limits’. Het trio splits zich 
uiteindelijk op. Stock en Waterman blijven over, maar dat duurt 
niet lang meer. Mike Stock en Matt Aitken gaan later weer sa-
menwerken en produceren, maar grote successen blijven uit. Pe-
te Waterman blijft ook actief en wordt onder andere coach in 
programma’s als Britain got Talent en richt zich op een andere 
hobby; treinstellen en locomotieven. In 2015 kwam het trio weer 
bij elkaar om de kerstsingle van Kylie Minogue ‘Every Day’s Like 
Christmas’ te remixen. Of de samenwerking verder wordt voort-
gezet, is nog de vraag.

In Groot-Brittannië worden nog regelmatig zgn. Cheer Up Parties 
georganiseerd als eerbetoon aan de muziek van SAW. Daar tre-
den regelmatig nog enkele van hun artiesten op.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Wie kent ze nog, zong deze songs mee en danste er 
vroeger op? Bijvoorbeeld de hits ‘Never Gonna Give 
You Up’ van Rick Astley, ‘This Time I Know It’s For Re-
al’ van Donna Summer, Respectable en Showing Out 
van Mel & Kim, Too Many Broken Hearts van Jason Do-
novan of ‘I Should Be So Lucky’ van Kylie Minogue? En 
nog eens een grote rits met vele hits die de hitpara-
de domineerde, waarvoor het vermaarde en succesvol-
le Britse producerstrio Stock/Aitken/Waterman verant-
woordelijk was in de jaren 80 en hier geschiedenis mee 
schreef in de historie van de popmuziek. Zij verkochten 
40 miljoen platen en scoorden alleen al in Groot-Brit-
tannië met 100 top 40 hits, met vele nummer een note-
ringen. Zij voorzagen heel wat artiesten van wereldhits 
met hun doordachte en succesvolle formule. Zelfs onze 
eigen Dolly Dots. Wat was hun geheim?

Wie kent hun hits niet?

Ontstaan en eerste successen Fahey van de groep Bananarama vraagt SAW de cover van de 

Het ongeëvenaarde succes
van Stock /Aitken /Waterman

Hazell Dean. Samantha Fox.

Lonnie Gordon.

Zangeressen Sonia en Sybil.

Ontstaan en eerste successen
Het is 1984. Producer, marketeer voor platenlabels en radio-dj 
Pete Waterman zet zijn eigen bedrijf en platenlabel op, PWL (Pe-
te Waterman Limited) in London, nadat hij begin jaren 80 als pro-
ducer succes heeft geoogst met onder meer Nik Kershaw en Mu-
sical Youth (de hit ‘Pass The Dutchie’). Na een ontmoeting met 
musici en songwriters Mike Stock en Matt Aitken klikt het met-
een en besluiten de drie samen te gaan werken en liedjes te gaan 
schrijven en te produceren, onder hun naam Stock/Aitken/Water-
man, ook wel afgekort als SAW.  Dit gebeurt aanvankelijk in ver-
schillende studio’s maar later in het eigen PWL-studiocomplex, 
gevestigd in de wijk The Borough in Londen. De gouden combi-
natie van songwriters Stock en Aitken met melodieën die blijven 
hangen en het fingerspitzengefühl in de muziekbusiness van Wa-
terman, blijken een schot in de roos te zijn.

Aanvankelijk is de muziek gericht op de snelle discostroming 
Hi-NRG (Hi Energy), die razend populair is in het ondergrondse 
clubcircuit. Zij voorzien in deze muziekstijl de Amerikaanse drag 
queen Divine van twee bescheiden hits, te weten “You Think 
You’re A Man’ en ‘I’m So Beautiful’. In dezelfde stijl behalen zij in 
1984 hun eerste Britse top tien succes met zangeres Hazell De-
an met de hit ‘Whatever You Do, Wherever You Go’. Dit Hi -NRG 
geluid, met Italo Disco-invloeden trekt de aandacht van de extra-
vagante showman Pete Burns, voorman van de Liverpoolse band 
‘Dead or Alive’. Het is precies het geluid dat hij zoekt voor zijn 
band. Hij vraagt SAW of ze zijn volgende single ‘You Spin Me 
Round (Like A Record)’ en het album ‘Youthquake’ willen pro-
duceren. Hoewel het eigenzinnige karakter van Pete Burns tij-
dens de opnames weleens botst met SAW, wordt de single You 
Spin Me Round van Dead or Alive een instant wereldwijd suc-
ces. Het is de eerste nummer een hit voor het producerstrio. In 
1985 zoeken SAW, naast Hi-NRG, ook de invloed van meer soul 
en Motownsound op. Dit resulteert in songs voor O’Chi Brown 
met ‘Whenever You Need Somebody’ (later ook voor Rick Astley) 
en The Three Degrees, die een bescheiden hit scoren met ‘The 
Heaven I Need’. Een wereldsucces heeft echter zangeres Prin-
cess met de hit ‘Say I’m Your Number One’. Ook haar debuutal-
bum scoort goed.

In dat jaar observeert Pete Waterman een bandje met Rick Astley 
in een lokaal etablissement. Hij vraagt hem om bij PWL te komen 
werken om de ins-en-outs van de muziekbusiness te leren. Rick 
Astley werkt eerst als koffiejongen in de PWL studio’s  en neemt 
op Nieuwjaarsdag in 1986 ‘Never Gonna Give You Up’ op. Wa-
terman acht het echter nog te vroeg om deze single uit te bren-
gen. Het zou later het grootste succes van SAW worden. 

Rijzende sterren Mel & Kim en Rick Astley
In 1986 begint de bestorming van de hitlijsten pas echt. Siobhan 

Fahey van de groep Bananarama vraagt SAW de cover van de 
voormalige klassieker ‘Venus’ van de Nederlandse band Shoc-
king Blue voor hen te produceren met dance en Hi-NRG-invloe-
den. ‘Venus’ wordt een nummer een hit in de Verenigde Staten 
en scoort wereldwijd hoog in de hitlijsten. De samenwerking met 
Bananarama blijkt het producerstrio geen windeieren te leggen. 
Het volgende album ‘Wow’ verkoopt bijzonder goed, met de hits 
‘I Heard A Rumour’ en ‘Love In The First Degree’. Maar tevens 
vallen de ogen van SAW op de twee spontane  Londonse zusters 
Mel en Kim Appleby.  Hun stylish voorkomen met hoeden en uit-
gekiende danspasjes vallen goed in de smaak. Voor hen schrijven 
ze ‘Showing Out’ en ‘Respectable’ die beide nummer een note-
ringen worden in onder andere Nederland. De zusters Appleby 
zijn ongelooflijk populair. Helaas sterft Mel Appleby op het hoog-
tepunt van hun succes aan de gevolgen van een tumor op 23-ja-
rige leeftijd.

Vele artiesten vinden hun weg bij SAW: Sinitta, Hazell Dean, 
Samantha Fox en zelfs oude soul artiesten als Edwin Starr. In 
1987 komt de grote klapper pas echt voor SAW: ‘Never Gonna 
Give You Up’ van Rick Astley wordt uitgebracht en wordt wereld-
wijd de best verkochte single van 1987. Opgevolgd door ‘When-
ever You Need Somebody’. Het gelijknamige album is een door-
slaand succes en Rick Astley is vanaf dat moment een wereldster.

Soapsterren beroemd: Kylie Minogue en Jason Donovan
In 1988 wordt het succes onverminderd voortgezet en valt het 
oog op de Australische soapster Kylie Minogue. Ze wordt uitge-
nodigd in London om een single op te nemen. Alleen waren SAW 
dat door de drukte even vergeten. Terwijl Kylie Minogue op de 
gang zit te wachten wordt in 5 minuten ‘I Should Be So Lucky’ 
gepend. Het wordt de zoveelste nummer een hit voor het trio. 
Ook collega soapster uit Neighbours doet het goed: Jason Dono-
van. De single ‘Too Many Broken Hearts’ en het duet  met Kylie 
Minogue ‘Especially for you’ prijken wederom op nummer 1 we-
reldwijd. Ook voorzien SAW onze eigen  Dolly Dots van een sin-
gle: ‘What A Night’, een bescheiden top twintig hit.

Donna Summer en Cliff Richard
Dan dient zich een andere grote ster aan uit de Verenigde Staten: 
Donna Summer. De diva vliegt voor de opnames naar London. 
Pete Waterman verklaart: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt; ie-
mand die alles in een keer foutloos en makkelijk inzingt. Dat ma-
ken we weleens anders mee!” Donna Summer scoort hoge ogen 
met ‘This Time I Know It’s For Real’. De kenners beschouwen het 
door SAW geproduceerde album ‘Another Place and Time’ als 
een meesterwerk. Er komen plannen voor een tweede Donna 
Summer-album in 1989, maar die worden afgeblazen door con-
tractonderhandelingen.
SAW had hiervoor al een gloednieuwe single klaarliggen: ‘Hap-

pening all over again’. Dit nummer wordt aan de Amerikaan-
se Lonnie Gordon gegeven die hiermee wederom een grote hit 
scoort. In 1989 scoort ook Cliff Richard in Groot-Brittannië nog 
een grote SAW-hit met ‘I Just Don’t Have The Heart’.

Einde samenwerking
Door de veranderingen in stijlen van de popmuziek, ebt het suc-
ces van SAW langzaam weg in de jaren 90. Er zijn nog wel suc-
cesjes zoals ‘When I am Good and Ready‘ voor swingbeatzange-
res  Sybil. Enkele jaren terug had de Pluswijzer met haar nog een 
exclusief persoonlijk interview.
Het PWL platenlabel was nog we; succesvol met de hits van 
2-Unlimited als ‘Twilight Zone’ en ‘No limits’. Het trio splits zich 
uiteindelijk op. Stock en Waterman blijven over, maar dat duurt 
niet lang meer. Mike Stock en Matt Aitken gaan later weer sa-
menwerken en produceren, maar grote successen blijven uit. Pe-
te Waterman blijft ook actief en wordt onder andere coach in 
programma’s als Britain got Talent en richt zich op een andere 
hobby; treinstellen en locomotieven. In 2015 kwam het trio weer 
bij elkaar om de kerstsingle van Kylie Minogue ‘Every Day’s Like 
Christmas’ te remixen. Of de samenwerking verder wordt voort-
gezet, is nog de vraag.

In Groot-Brittannië worden nog regelmatig zgn. Cheer Up Parties 
georganiseerd als eerbetoon aan de muziek van SAW. Daar tre-
den regelmatig nog enkele van hun artiesten op.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Wie kent ze nog, zong deze songs mee en danste er 
vroeger op? Bijvoorbeeld de hits ‘Never Gonna Give 
You Up’ van Rick Astley, ‘This Time I Know It’s For Re-
al’ van Donna Summer, Respectable en Showing Out 
van Mel & Kim, Too Many Broken Hearts van Jason Do-
novan of ‘I Should Be So Lucky’ van Kylie Minogue? En 
nog eens een grote rits met vele hits die de hitpara-
de domineerde, waarvoor het vermaarde en succesvol-
le Britse producerstrio Stock/Aitken/Waterman verant-
woordelijk was in de jaren 80 en hier geschiedenis mee 
schreef in de historie van de popmuziek. Zij verkochten 
40 miljoen platen en scoorden alleen al in Groot-Brit-
tannië met 100 top 40 hits, met vele nummer een note-
ringen. Zij voorzagen heel wat artiesten van wereldhits 
met hun doordachte en succesvolle formule. Zelfs onze 
eigen Dolly Dots. Wat was hun geheim?

Wie kent hun hits niet?

Het ongeëvenaarde succes
van Stock /Aitken /Waterman

Hazell Dean. Samantha Fox.

Lonnie Gordon.

Zangeressen Sonia en Sybil.








